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I. HYRJE 

Projektligji “Për ndarjen administrativo-territoriale në Republikën e Shqipërisë”, paraqitet në 

Kuvendin e Shqipërisë, si propozim i një grupi deputetësh, bazuar në nenin 81 pika 1 e Kushtetutës.  

Në nenin 81 pika 2 shkronja f, parashikon që ligji për ndarjen administrative miratohet me 

shumicën e 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, dhe përcakton po në nenin 108 pika 2 që  

“Ndarjet administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore caktohen me ligj mbi 

bazën e nevojave e të interesave të përbashkët ekonomikë dhe të traditës historike. Kufijtë e 

tyre nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi  i popullsisë që banon në to”. 

Ky projektligj është rezultati i zbatimit të prioritetit të mazhorancës qeverisëse për hartimin 

dhe zbatimin e reformës administrativo-territoriale (RAT), përcaktuar në programin e 

qeverisë të miratuar në Kuvend në shtator 2013.  

Hartimi dhe zbatimi i reformës administrativo-territoriale (RAT) u krye në përmbushje të 

kërkesave ligjore të përcaktuara në: 

- Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë; 

- Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore; 

- Ligjin nr. 8652 datë 31.7.2000 “Për organzimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore” me ndryshime; 

- Rekomandimin (2004)12 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për 

procesin e reformës së kufijve dhe strukturave të autoriteteve lokale dhe rajonale. 

Ky projektligj përfshin tabelat dhe hartat e detajuara për çdo qark, relacionin shpjegues dhe 

anekset në mbështetje të tij, që janë pjesë e paketës ligjore të përcaktuar dhe të kërkuar nga 

dispozitat specifike të nenit 67 të ligjit nr.8652 datë 31.7.2000 “Për organzimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore” me ndryshime : 

Neni 67 shkronja b), c) dhe ç) 

“Propozimi për riorganizimin e një ose më shumë njësive të qeverisjes vendore, për çdo rast 

të veçantë, i paraqitet Kuvendit së bashku me këto fakte dhe argumente: 

b) Mënyrat dhe materialet ose dokumentet e përdorura për informimin e publikut mbi 

riorganizimin dhe çështjet që lidhen me të. 

c) Mendimin e popullatës që banon në njësitë e qeverisjes vendore që do riorganizohen, 

si dhe mendimin “pro” dhe “kundër” këtij riorganizimi, sipas çdo rasti të veçantë nga 

subjekte ose grupe të interesuara drejtpërdrejt ose jodrejtpërdrejt në këtë riorganizim. 

ç)  Mënyrat e marrjes së mendimeve në mbledhje të hapura, seanca këshillimi me 

publikun,  dëgjime publike, sondazhe opinioni të çertifikuara nga organe kompetente ose 

qëndrim i  shprehur nëpërmjet referendumit vendor ose në ndonjë mënyrë tjetër të 

përshtatshme dhe  të besueshme. 
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Bazuar në dispozitat e nenit 67 si më sipër, i gjithë materiali në mbështetje të propozimit të 

riorganizimit administrativo-territorial, është përfshirë si një paketë e plotë e cila përmban 

mbi 2000 faqe material të shkruar, harta, tabela dhe grafikë.  

Në bashkëlidhje të projektligjit gjenden 13 harta të ndarjes së re administrativo-territoriale të 

printuara në formatin A1 të cilat përfshijnë hartën e ndarjes administrativo-territoriale të 

Republikës së Shqipërisë dhe hartat e ndarjes administrativo-territoriale për çdo qark, me 

përshkrimin e detajuar në nivel qyteti dhe fshati. Përveç materialit kartografik, projektligji e 

detajon ndarjen administrative edhe në formë tabele. 

Relacioni i projektligjit përbëhet nga disa kapituj që fillojnë me pjesën hyrëse, përmbledhjen 

ekzekutive, shpjegimin e projektligjit, informacionin mbi procesin dhe rezultatet e reformës 

administrativo-territoriale, argumentimin e nevojës së kryerjes së riorganizimit 

administrativo-territorial, metodologjinë dhe kriteret e aplikuara për përgatitjen e hartës së re 

të ndarjes administrativo-territoriale, përshkrimin e procesit të informimit të publikut dhe 

konsultimit publik, mënyrat e parashikuara të rregullimit të çështjeve financiare, pasurore dhe 

të detyrimeve të njësive të riorganizuara si dhe përfundimet.  

Relacioni i projektligjit përmban edhe evidencat dhe raportet e plota e të detajuara të të gjitha 

materialeve, raporteve, procesverbaleve të takimeve, që janë produkt i procesit të reformës 

administrativo-territoriale. 

II. PËRMBLEDHJE  
Ndarja aktuale administrativo-territoriale me 12 qarqe, 65 bashki dhe 308 komuna, është 

miratuar me ligjin Nr.8653 datë 31.7.2000 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive 

të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

Ky ligj së bashku me ligjin Nr. 8652 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”  dhe ligjin Nr.8654 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Bashkisë Tiranë” ishte e pjesë e paketës ligjore të reformës së decentralizimit që u miratua në 

vitin 2000. 

Ligji i ndarjes administrativo-territoriale 8653/2000 përveç ndryshimit dhe futjes së qarkut si 

njësi e re që zëvendësoi ish-rrethet, për nivelin e bashkive dhe komunave ruajti në thelb 

ndarjen e përcaktuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.269 datë 25.6.1992.  

Ndërkohë ndarja e përcaktuar me vendim qeverie në vitin 1992 u bazua kryesisht në 

trashëgiminë e organizimit territorial të sistemit komunist, duke transformuar ish-

kooperativat e bujqësore në njësi vendore të quajtura komuna dhe qytetet në bashki. 

Si në vitin 1992, ashtu edhe në vitin 2000, ndarja administrativo-territoriale nuk u bazua në 

studime apo analiza të thelluara të kapacitetit dhe aftësive të njësive të qeverisjes për të kryer 

funksionet dhe kompetencat e decentralizuara.  

Reforma e madhe e decentralizimit në vitin 2000, u bazua në konceptin e decentralizimit 

simetrik të funksioneve dhe kompetencave pra duke mos bërë dallim në madhësinë e njësive 

të qeverisjes vendore apo kapacitetet e tyre për kryer këto funksione.  
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Gjithashtu miratimi i ndarjes administrativo-territoriale, si në vitin 1992 ashtu edhe në vitin 

2000, nuk është paraprirë nga procese konsultimi me komunitetet vendore apo me 

përfaqësuesit e qeverisjes vendore, procese të cilat duke filluar prej viti 1998, janë edhe 

detyrim kushtetues dhe detyrim i Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore. 

Kalimi drejt modelit të qeverisjes nëpërmjet decentralizimit pas vitit 1992 dhe reformës së 

decentralizimit administrativ dhe fiskal që u miratua me ligjin organik të qeverisjes vendore 

në vitin 2000, natyrshëm do duhej të shoqërohej me një ndryshim në stukturën e organizimit 

administrativo-territorial të vendit.  

Shumica e studimeve dhe analizave për qeverisjen vendore në Shqipëri pas viti 2000, 

evidentojnë fragmentimin e madh të territorit dhe numrin shumë të madh të NJQV-ve, që 

kanë  popullsi shumë të vogël dhe burime dhe kapacitete shumë të ulta.  

Fragmentimi i territorit si dhe njësitë e vogla të qeverisjes vendore renditen ndër arsyet 

kryesore të inefiçencës së lartë në kryerjen e shërbimeve publike në nivel vendor dhe mos 

arritjen e objektivave të reformës së decentralizimit nga pjesa më e madhe e njësive të 

qeverisjes vendore në Shqipëri.  

Nisur edhe nga evidenca e raporteve dhe studimeve si më sipër, i gjithë faktori politik në 

vend ka njohur nevojën për një riorganizim administrativ dhe territorial të vendit tonë. 

Gjithashtu partnerët kryesorë ndërkombëtarë të Shqipërisë kanë rekomanduar kryerjen e 

reformës administrativo-territoriale. 

Në këtë kontekst, mazhoranca qeverisëse caktoi si një nga prioritetet kryesore të programit të 

saj kryerjen dhe zbatimin e reformës administrativo-territoriale, me synim rritjen e efiçencës 

së shërbimeve publike vendore dhe fuqizimin e njësive të qeverisjes vendore. Gjithashtu si 

objektiv kohor i zbatimit të reformës, programi qeverisës përcaktoi miratimin e saj përpara 

zgjedhjeve vendore të vitit 2015. 

Në zbatim të këtij prioriteti u caktua Ministri  i Shtetit për Çështjet Vendore dhe njëkohësisht 

për të garantuar gjithëpërfshirjen e faktorit politik, Kuvendi miratoi me Vendimin Nr.1/2014 

të datës 22 janar 2014, ngritjen e një Komisioni të Posaçëm Parlamentar për Reformën 

Administrativo-Territoriale. 

 

III. PËRMBAJTJA E PROJEKTLIGJIT 

Projektligji “Për ndarjen administrativo-territoriale në Republikën e Shqipërisë” përmban 5 

nene si dhe hartat dhe tabelat shoqëruese. 

Neni 1 përcakton ndarjen administrativo-territoriale në 12 qarqe dhe 61 bashki. 

Ndarja administrativo-territoriale në nivelin e qarqeve mbetet e pandryshuar me 12 qarqe.  

Rrethi si njësi territoriale dhe nëndarje e qarkut, është suprimuar në kushtet kur numri i 

bashkive është zvogëluar në 61 të tilla. Në disa raste territori i bashkive të reja, përkon edhe 

me kufijtë e rretheve si dhe mesatarisht çdo qark përbëhet nga 5 deri në 6 bashki. Me këtë 
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konfirgurim të ri të territorit është e arsyeshme dhe racionale propozimi që të hiqet ndarja në 

rrethe si njësi territoriale/nëndarje e qarkut. 

Niveli i parë i qeverisjes vendore propozohet të riorganizohet me  61 njësi të qeverisjes 

vendore, nga 373 bashki dhe komuna aktuale. Ndarja administrativo-territoriale me 61 bashki 

bazohet në metodologjinë e zonave funksionale. Për të krijuar 61 bashkitë e reja, janë 

bashkuar bashkitë dhe komunat ekzistuese të cilat formojnë 1 zonë funksionale në 

pikëpamjen e kritereve teknike të miratuara nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar.  

Kushtetuta në nenin 108 pika 1 sanksionon se njësitë e qeverisjes vendore janë komunat ose 

bashkitë dhe qarqet. Njësitë e tjera të qeverisjes vendore caktohen me ligj. Në pikëpamjen 

juridike si komuna edhe bashkia janë të barabarta. 

Ligji 8652/2000 i klasifikon bashkitë, njësi vendore si rregull urbane dhe komunat si zona 

rurale. Kriteri kryesor i zonave funksionale parashikon ndërthurjen e zonave urbane dhe 

rurale në njësi të vetme administrative, duke bashkuar bashkitë (si rregull zona urbane) dhe 

komunat (si rregull zona rurale). Të gjitha prej 61 bashkitë të reja, përfshijnë mesatarisht 5-6 

bashki dhe/ose komuna ekzistuese, që do të thotë se në përbërjen e tyre do kenë si zona 

urbane ashtu edhe zona rurale.  

Në këtë kuptim, duke qënë se Kushtetuta parashikon që njësitë vendore mund të jenë ose 

bashkitë ose komunat si dhe nga fakti që me ndarjen e re administrative të gjitha njësitë e reja 

do kenë në përbërjen e tyre zona urbane dhe rurale, propozohet që të gjitha njësitë e reja 

vendore të nivelit bazë të quhen bashki. Ky propozim i jep fund një herë e mirë ndarjes 

artificiale në bashki dhe komuna ose zona urbane dhe rurale, ku shpesh ky dallim ka mbartur 

edhe kuptim negativ. Vetë emërtimi bashki është më afër terminologjisë së gjuhës shqipe sesa 

emërtimi komunë. 

Komunat dhe bashkitë ekzistuese që përthithen nga njësia e re vendore, do të konsiderohen 

me ligj si nëndarje të bashkisë të quajtura njësi administrative, të cilat do  ruajnë kufijtë e 

tanishëm ekzistues. Ky propozim bëhet me qëllim që administrimi i njësive të reja të 

qeverisjes vendore, sidomos në periudhën e parë të funksionimit me sistemin e ri të ndarjes 

administrativo-territoriale të garantojnë vazhdimësinë e shërbimeve administrative të 

drejtëpërdrejta për qytetarët në zyrat ekzistuese të bashkive dhe komunave. Kjo do të bëhet 

edhe duke përcaktuar në ligjin organik të qeverisje vendore, detyrimin për të pasur në këto 

njësi administrative (ish-njësi të qeverisjes vendore) një administrator lokal/adminstratë 

lokale. 

Neni 2, i referohet qendrave të bashkive të reja, shtrirjes territoriale dhe nëndarjet e bashkive 

të cilat përcaktohen në tabelat dhe hartat që i bashkëlidhen projektligjit dhe janë pjesë 

përbërëse e tij. Fshatrat dhe qytetet në përbërje të bashkive dhe komunave ekzistuese mbarten 

si të tilla edhe me ndarjen e re administrativo-territoriale të propozuara në këtë projektligj, 

dhe nuk ka ndryshime në këtë aspekt.  

Projektligji parashikon që riorganizimi administrativo-territorial i Bashkisë Tiranë të bëhet 

duke bashkuar Bashkinë Tiranë me 11 njësitë e saj bashkiake, me 13 komuna ekzistuese. 

Bashkia e re Tiranë propozohet të përfshijë 14 njësi vendore aktuale. Ligji 8654/2000 “Për 
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organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Tiranë” parashikon që 11 njësitë bashkiake të kenë 

organet e tyre të zgjedhura në mënyrë të drejtëpërdrejtë.   

Mbajtja nga njëra anë e një sistemi me zgjedhje të drejtëpërdrejta të kryetarit dhe këshillave 

të 11 njësive bashkiake të Bashkisë Tiranë, që është evidentuar ndër vite të jetë problematik 

dhe disfunksional për administrimin si një të tërë të qytetit, si dhe pëfshirja e 13 njësive të 

reja administrative pa organe të zgjedhura drejtëpërdrejt (kur bashkohen me Bashkinë e 

Tiranës) do të krijonte pabarazi midis njësive administrative përbërëse dhe problematike në 

organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së re të Tiranës.  

Për të evituar problematikën si më sipër dhe për të garantuar një status të barabartë midis 

njësive administrative përbërëse, propozohet që ligji nr. 8654 datë 31.7.2000 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Tiranë” që parashikon organizimin dhe 

funksioninim me 11 njësi bashkiake me organe të zgjedhura drejtëpërdrejt të shfuqizohet. Në 

këtë situatë, 11 njësitë bashkiake ekzistuese në Bashkinë e Tiranës dhe 13  komunat që i 

bashkohen Bashkisë Tiranë, do të konsiderohen me ligj nëndarje të bashkisë me emërtimin si 

njësi administrative dhe të barabartë në statusin e tyre.  

Neni 3, specifikon dispozitat tranzitore të projektligjit dhe parashikon që organet e zgjedhura 

të njësive të qeverisjes vendore ekzistuese të vijojnë ushtrimin e mandatit 4 vjeçar, pa 

ndërprerje deri në përfundimin e tij sipas legjislcaionit në fuqi për zgjedhjet vendore. Në këtë 

aspekt ndarja e re territoriale do ti shtrije efektet me zgjedhjet e reja vendore, dhe nuk cënon 

mandatet aktuale të të zgjedhurve vendore. 

Projektligji nuk parashikon të sjellë asnjë efekt financiar shtesë për buxhetin e vitit 2014. 

Rregullimi i buxheteve vendore për vitin 2015 do të rregullohet me ligjin e buxhetit të shtetit, 

duke konsideruar faktin se në mesin e vitit 2015 do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme 

vendore dhe pas tyre do të kemi një konfigurim të ri të njësive të qeverisjes vendore e për 

pasojë dhe buxhete të reja.  

Gjithashtu parashikohet që duke filluar që nga viti 2016 buxhetet vendore pritet të jenë me 

efekte pozitive, si pasojë e administrimit të mirë dhe racionalizimit të kostove të personelit 

dhe atyre operative. Ky efekt financiar pozitiv parashikohet të arrijë shumat nga 3 deri 6 

miliardë lekë në një vit buxhetor. 

Neni 4, parashikon shfuqizimin e ligjit nr.8653 datë 31.7.2000 “Për ndarjen administrativo-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” me ndryshime dhe të 

ligjit nr. 8654 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Tiranë” 

menjëherë me hyrjen në fuqi të këtij projektligji.  

Neni 5, parashikon dispozitën standarde të hyrjes në fuqi të ligjeve. Propozohet që ligji të 

hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”. 



8 

 

IV. PROCESI I KRYERJES SË REFORMËS 

Procesi i kryerjes së reformës administrativo-territoriale filloi me mbajtjen e Konferencës 

Kombëtare më datë 17 tetor 2013. Ky proces u konceptua në disa faza kryesore, bazuar edhe 

në rekomandimin REC(2004)12 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. 

Ngritja e strukturave  

Procesi i reformës administrativo-territoriale, bazuar në VKM Nr.1012 datë 22.11.2013 “Për 

përcaktimin e fushës së përgjegjësisë së Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore” ju ngarkua 

Ministrit  të Shtetit për Çështjet Vendore si dhe Komisionit të Posaçëm Parlamentar për 

Reformën Administrativo-Territoriale të krijuar me Vendimin e Kuvendit Nr.1/2014 datë 22 

janar 2014, si struktura vendimarrëse në procesin e reformës.   

Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore në fillim të muajit tetor 2013, ngriti grupin e 

ekspertëve vendas dhe të huaj si dhe sekretariatin teknik të reformës. Gjithashtu me Urdhrin e 

Kryeministrit Nr. 36 datë 5.2.2014, u krijuan 12 grupe pune rajonale në çdo qark si dhe 12 

koordinatorë teknikë rajonalë.  Gjithsej janë angazhuar më shumë se 30 ekspertë. 

I gjithë procesi dhe strukturat u mbështetën nga asistenca teknike dhe financiare e projektit 

STAR financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, qeveria suedeze, qeveria zviceriane, 

qeveria italiane, Organizata për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara (PNUD) si dhe Këshilli i 

Evropës, OSBE, Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta, Ambasada Austriake, etj.   

Faza e analizës dhe studimeve 

Procesi i reformës administrativo-territoriale u mbeshtet në analiza të detajuara të situatës dhe 

studime të kryera nga grupi i ekspertëve teknikë, në organizmin e disa vizitave studimore në 

vendet që kanë kryer ose janë duke kryer reforma territoriale. Një seri konferencash, 

seminaresh dhe tryeza pune janë organizuar nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore ose 

nga organizata, institute dhe shoqata që kanë ndihmuar në përgatitjen e propozimit për 

ndarjen e re administrativo-territoriale. 

Gjithashtu në këtë fazë është organizuar një mision i posaçëm teknik (peer revieë) me 8 

ekspertë nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës që asistuan për hartimin e kritereve 

teknike. 

Produkt i kësaj faze janë 2 raporte të detajuara, që analizojnë situatën e qeverisjes vendore në 

Shqipëri duke argumentuar nevojën dhe avantazhet e riorganizimit administrativo-territorial 

të Shqipërisë si dhe raporti i “zonave funksionale” që shërbeu si metodologjia bazë për 

përgatitjen e hartës së re të ndarjes administrativo-territoriale të Shqipërisë. Raportet janë 

përgatitur në periudhën nëntor 2013 – maj 2014. 

Konsultimi dhe miratimi i kritereve teknike 

Propozimi i ndarjes së re administrativo-territoriale  u bazua në një grup kriteresh teknike të 

miratuara nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar më datë 28 prill 2014. Kriteret teknike janë 

baza kryesore dhe më e rëndësishme e përgatitjes së hartës së re administrativo-territoriale.  
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Miratimi i kritereve teknike nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar u parapri nga një fazë e 

thellë analizash dhe studimesh nga grupi i ekspertëve gjatë periudhës nëntor 2013-mars 2014.  

Më tej këto kritere ju nënshtruan një procesi të gjerë konsultimi publik me përfaqësues të 

qeverisjes vendore, shoqatat e të zgjedhurve vendorë si dhe me grupet e interesit, në të gjitha 

qarqet e Shqipërisë në periudhën mars-prill 2014 (raundi i parë i konsultimeve publike). Në 

këtë proces konsultimi morën pjesë mbi 1400 persona. 

Hartimi dhe miratimi i 5 varianteve të ndarjes së re administrativo-territoriale 

Komisioni i Posaçëm Parlamentar pas miratimit të kritereve teknike më datë 28 prill 2014, 

mbi të cilat do të bazohej propozimi i ndarjes administrativo-territoriale, ngarkoi Ministrin e 

Shtetit për Çështjet Vendore të përgatiste propozimin për ndarjen e re administrativo-

territoriale. 

Më datë 16 maj 2014, Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, mbi bazën e kritereve të 

miratuara, prezantoi propozimin me 5 variante të hartës së ndarjes së re administativo-

territoriale.  

Më datë 22 maj 2014, Komisioni i Posaçëm Parlamentar miratoi variantin e hartës me 39/47 

njësi të qeverisjes vendore, i cili bazuar në nenin 108 pika 2 e Kushtetutës dhe nenin 67 të 

ligjit organik të qeverisjes vendore 8652/2000, ju nënshtrua procesit të konsultimit publik. 

Procesi i informimit dhe konsultimit publik 

Reforma administrativo-teritoriale si një reformë e rëndësishme strukturore, detyrohet ti 

nënshtrohet një procesi të gjerë informimi dhe konsultimi publik sipas përcaktimeve të 

Kushtetutës së Shqipërisë, Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore si dhe ligjit organik të 

qeverisjes vendore 8652/2014. 

Për informimin e publikut mbi ecurinë e reformës administrativo-territoriale janë përdorur një 

masë e gjerë instrumentash përfshirë, platformën online, mediat sociale, mediat vizive dhe të 

shkruara, takimet dhe mbledhjet e hapura, seanca këshillimi dhe dëgjesash publike përfshirë 

edhe sondazhin kombëtar. 

Konsultimi publik ashtu si përcaktohet nga Kushtetuta dhe ligji organik i qeverisjes vendore 

u zhvillua në disa faza të reformës me 3 grupe kryesore. 

Me përfaqësues të qeverisjes vendore dhe shoqatat e të zgjedhurve vendorë:  

 Gjatë gjithë fazës së parë të reformës, informimi dhe konsultimet janë zhvilluar 

nëpërmjet takimeve të punës, seminareve, konferencave dhe dërgimit të 

informacioneve me shkrim. 

 Në muajin mars-prill 2014, u zhvillua raundi i parë i konsultimit publik, ku ka pasur  

mbledhje publike me përfaqësues të qeverisjes vendore në të gjithë qarqet e vendit për 

të informuar mbi procesin e reformës dhe për konsultimin e kritereve teknike. 

 Në periudhën 28 prill 2014 deri në 16 maj 2014, Komisioni i Posaçëm Parlamentar 

zhvilloi disa seanca dëgjesash publike ku u dëgjuan përfaqësues të qeverisjes vendore 

dhe shoqatave të tyre. 
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 Mendimet e organeve të qeverisjes vendore mbi variantin 39/47 e miratuar nga 

Komisioni më datë 22 maj 2014, u kërkuan në mënyrë zyrtare bazuar në nenin 68 të 

ligjit organik 8652/2000, më datë 23 maj 2014. Sipas këtij neni organet e njësive të 

qeverisjes vendore duhet të shprehen me shkrim brenda 60 ditëve. Ky afat skadoi më 

datë 22 korrik 2014. 

 

Me grupet e interesit, shoqërinë civile dhe biznesin: 

 Përgjatë gjithë zbatimit të reformës administrativo-territoriale përfaqësues të grupeve 

të interesit, shoqërisë civile dhe biznesit kanë marrë pjesë në takimet e organizuara. 

Në mënyrë të posaçme gjatë periudhës maj-qershor 2014 janë zhvilluar 37 takime në 

qytete qendra rrethi me grupet e interesit dhe shoqërinë civile si dhe 5 takime dhe një 

anketim kombëtar me biznesin. 

 

Konsultimi i komunitetit: 

 Për konsultimin e komunitetit është përdorur instrumenti i sondazhit kombëtar të 

opinionit, bazuar në nenin 67 të ligjit organik të qeverisjes vendore 8652/2000. Në 

sondazh kanë marrë pjesë 16000 të intervistuar, që është edhe sondazhi më i madh 

kombëtar i kryer në Shqipëri. Sondazhi u krye nga një organizatë shqiptare e 

përzgjedhur nga PNUD me financimin e projektit STAR.  

 

Procesi i vendimmarrjes për variantin përfundimtar të hartës së re  

Në përfundim të procesit 2 mujor të konsultimit publik të variantit  39/47, Komisioni i 

Posaçëm Parlamentar në mbledhjen e tij të datës 17 korrik 2014 me Vendimin Nr.5 miratoi 

variantin përfundimtar të hartës së ndarjes së re administrativo-territoriale me 61 bashki.  

Vendimi i Komisionit, së bashku me hartën dhe tabelat përkatëse, ju përcoll për mendim 

Këshillit të Ministrave bazuar ne pikën 2 të nenit 68 të ligjit nr.8652 datë 31.7.2000 “Për 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” me ndryshime.  

V. ANALIZA E FUNKSIONEVE TË NJQV-ve1 
Decentralizimi i qeverisjes në Shqipëri nisi në fillim të viteve ‘90-të, kur qeveritë vendore për 

herë të parë u zgjodhën në mënyrë demokratike. Pavarësisht se nuk mund të flasim ende për 

autonomi administrative apo fiskale, reformat e vitit ’92 vendosën bazën për krijimin e 

autoriteteve vendore demokratike, të cilat ngadalë u përgatitën për të marrë më tepër 

përgjegjësi e funksione. Ratifikimi pa kushte i Kartës Europianë të Vetëqeverisjes Vendore 

(8548/1998) dhe miratimi i Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore 

(8652/2000) shënojnë momentin e dytë të rëndësishëm në decentralizimin e qeverisjes, duke 

krijuar kornizën për decentralizimin e plotë administrativ e fiskal. Të dyja këto dokumente 

                                                           
1
 Raporti i detajuar i argumentimit të nevojës së kryerjes së riorganizimit administrative-territorial është 

përfshirë si pjesë e Aneksit 1 të këtij relacioni.  
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përcaktojnë si një prej objektivave kryesore të reformave të decentralizimit në Shqipëri, 

nevojën që Njësitë e Qeverisjes Vendore duhet të jenë të afta të ofrojnë funksionet e 

transferuara tek qytetarët.  

Për këtë arsye, si pjesë e reformave të decentralizimit të qeverisjes u miratua edhe Ligji për 

Ndarjen Administrativo Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore (8653/2000). Në thelb, 

ndarja administrative e vitit 2000 përpiqet të ruajë kufijtë historikë të bashkive, komunave, 

rretheve apo prefekturave (duke iu referuar fillim shekullit XX) duke shkrirë kufijtë 

administrativë të rretheve me ato të qarqeve. 

Kjo paketë reformash, që përcaktoi kornizën kryesore të decentralizimit të qeverisjes në 

Shqipëri, u ndërtua mbi supozimin se njësitë e qeverisjes vendore, të cilat s’do të kishin 

mundësi për të ofruar më vete funksionet dhe përgjegjësitë e transferuara, do të përdornin 

alternativën e ofruar prej Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit për Organizimin 

dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore për t’u bashkuar me njëra tjetrën, apo për t’u 

angazhuar në bashkëpunime ndërvendore.  

Mbi këtë supozim u hartuan edhe ligjet dhe udhëzimet që plotësuan kornizën e 

decentralizimit fiskal dhe administrativ, e u dizenjuan transfertat ndërqeveritare dhe grantet 

deri në vitin 2006. Megjithatë, me përjashtim të ndonjë rasti
2
, bashkime vullnetare të NJQV-

ve nuk kanë ndodhur në këta 14 vjet funksionim të njësive të qeverisjes vendore.  

Në këto kushte, në vitin 2003 u rimor diskutimi mbi reformën administrativo territoriale, dhe 

referuar një dokumenti politik përgatitur prej Këshillit të Europës, në vitin 2004 u hartua një 

draft ligj për riorganizimin administrativo-territorial të vendit.  

Projektligji përcaktonte një sërë kriteresh, që në thelb synojnë plotësimin e objektivit të sipër-

përmendur për njësi të qeverisjes vendore të afta të gjenerojnë të ardhura dhe të ofrojnë në 

mënyrë efiçente funksionet e përcaktuara nga ligji. Draft ligji nuk gjeti konsensusin politik 

dhe si i tillë nuk u miratua nga parlamenti.  

Viti 2005 shënon një tjetër moment të rëndësishën në procesin e decentralizimit të qeverisjes, 

dhe me ndryshimin e qeverisë ndryshon edhe qasja strategjike në procesin e decentralizimit 

fiskal. Sistemi i transfertave ndërqeveritare e granteve u reformua, duke prezantuar 

ekualizimin thuajse të plotë fiskal si instrumentin që do të zgjidhte problemin e njësive të 

vogla dhe shumë të vogla vendore për të gjeneruar të ardhura dhe ofruar shërbime për 

qytetarët. Kjo qasje, e arsyetuar me ruajtjen dhe përmirësimin e demokratizimit të qeverisjes, 

krijoi në fakt konfuzion në lidhje me atë që përcaktohej në strategjinë e decentralizimit si 

qeverisje e mirë dhe efektive. 

Në të vërtetë, synimi për krijimin e njësive më të mëdha vendore, që ofrojnë shërbime në 

mënyrë më eficiente e përdorin më mirë burimet financiare dhe i përgjigjen nevojës së 

përfaqësimit më pranë qytetarit (demokratizimi i qeverisjes) përbën temën kryesore mbi të 

cilën është përqëndruar diskutimi i deritanishëm.  

                                                           
2
 Në vitin 2003 komuna e Barbullushit dhe ajo e Bushatit në Qarkun e Shkodrës u bashkuan në 1 njësi vendore, 

atë të komunës së Bushatit (ligji 9123/2003).  
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Por, janë në fakt edhe një sërë çështjesh të tjera të rëndësishme, të cilat adresohen nëpërmjet 

reformës administrativo-territoriale, si:  

 fragmentarizimi i lartë i vendit – 20% e popullsisë  së Shqipërisë jetojnë në 232 

NJQV ose mbi 75% e totalit të NJQV-ve, kanë më pak se 5.000 banorë – rezulton me 

kosto tepër të lartë në ofrimit të shërbimeve bazë për qytetarët;  

 kapacitetet e kufizuara njerëzore me të cilat përballen shpesh njësitë e vogla vendore, 

e si rezultat pamundësia për të ushtruar funksionet vendore, gjeneruar e grumbulluar 

të ardhura e ofruar shërbime;  

 procesi i lënë përgjysëm i decentralizimit administrativ e fiskal, deri diku prej 

kapaciteteve të ulëta vendore, por edhe prej nderhyrjeve të shpeshta e kaotike në 

bazën ligjore, reduktimit te autonomisë fiskale dhe mos mbulimit financiar të 

mandateve për funksionet e përbashkëta;  

 roli i paqartë i qarqeve si koordinues e mbështetës në ushtrimin e funksioneve 

vendore;  

 nevoja për një politikë të brendshme të zhvillimit rajonal që përputhet me kërkesat e 

integrimit në BE dhe me nevojën për qeverisje në shumë nivele, përfshirë atë rajonale; 

etj. 

Argumentimi i nevojës së riorganizimit administrativo-territorial përcaktohet nga disa faktorë 

kryesorë që kanë ndikuar në domodoshmërinë e kryerjesë së reformës adminstrativo-

territoriale.  

Këto faktorë analizohen në detaje ashtu si evidentohet edhe më poshtë. 

i. Ndryshimet demografike 
Madhësia nga pikëpamja e popullsisë e bashkive/komunave luhatet shumë. Sipas të dhënave 

të regjistrimit të popullsisë 2011, ka 330 njësi (88%) me popullsi më të vogël se 10 mijë 

banorë, ndërkohë që 232 njësi (62%) kanë popullsi më të vogël se 5 mijë banorë. Popullsia 

mesatare për komunat është 4300, ndërkohë që gjysma e komunave kanë popullsi më të ulët 

se 3100 banorë.  Rreth 53% e popullsisë jeton në bashki, ndërkohë që 64% e popullsisë 

urbane ose 34% e popullsisë gjithsej) jeton në 8 qytetet më të mëdha të vendit – Tiranë, 

Durrës, Vlorë, Elbasan, Shkodër, Kamëz, Fier dhe Korçë. Vetëm 15 njësi të qeverisjes 

vendore kanë popullsi më të madhe se 20 mijë banorë. Mesatarja e banorëve në bashki është 

22,600 banorë, por mbi gjysma e bashkive kanë popullsi më të vogël se 7,800 banorë. 

Në dhjetë – njëmbëdhjetë vitet që pasuan paketën e reformave të decentralizimit të ndërmara 

në vitin 2000, një sërë ndryshimesh demografike, sociale dhe ekonomike kanë ndodhur ne 

vend. Harta demografike e Shqiperisë ka dryshuar si rezultat i lëvizjeve migruese të njerëzve 

brenda dhe jashtë vendit.  
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Popullsia rezidente në Shqipëri shënon rënie duke iu referuar nivelit të  censusit paraardhës 

dhe për herë të parë popullsia është e përqëndruar më tepër në zonat urbane. Rreth 2/3 e 

NJQV-ve pësojnë një ndryshim të popullsisë me rreth 25%.  

Kjo lëvizje ka patur efektet e saj në njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri, një pjesë prej të 

cilave është dashur të akomodojë nevojat në rritje te banorëve për shërbime, ndërsa një pjesë 

e njësive vuajnë pasojat e largimit të banorëve të tyre.  

ii. Fragmentimi i nivelit vendor të qeverisjes 

Një tjetër argument i rëndësishëm që diskutohet gjerësisht në nevojën për reformë është 

niveli i lartë i fragmentimit të NJQV-ve. Madje më tepër se vetë fragmentimi ajo që tërheq 

vëmendjen është madhësia shumë e variueshme e NJQV-ve, në sipërfaqe, popullsi dhe 

sidomos në dendësi.   

Siç e kemi përmendur më sipër, qasja e reformës në vitin 2000 ishte demokratizimi i 

qeverisjes, që do të thotë se qytetarët janë të përfaqësuar në nevojat e tyre lokale dhe kanë 

akses të drejtperdrejtë në vendimmarrje.  

Si rezultat i reformës administrativo-territoriale të vitit 2000, Shqipëria rezultoi me 373 

NJQV, të cilat kanë mesatarisht një popullsi prej 7.579 banorësh
3
.  

                                                           
3
 Referuar të dhënave të Censusit 2011  
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Burimi: INSTAT, Census 2011. 

Në kushtet e Shqipërisë kjo ndarje rezulton shumë e fragmentarizuar. Sot psh. në Qarkun e 

Gjirokastrës 23 NJQV (prej 32 NJQV-ve që qarku ka gjithsej) kanë me pak se 2.000 banorë. 

Në qarkun e Kukësit prej 27 NJQV-ve gjithsej, 13 prej tyre kanë me pak se 2.000 banorë, e 

22 NJQV kanë më pak se 5.000 banorë.  

Situata prezantohet edhe më dramatike nëse si referencë përdorim dendësinë e popullsisë në 

njësitë e qeverisjes vendore. 235 NJQV (63% e NJQV-ve) rezultojnë me një dendësi të 

popullsisë më të ulët se mesatarja në nivel vendi prej 97,4 banorë/km2 (INSTAT, Census 

2011). Duhet theksuar se këto NJQV kanë të njëjtat përgjegjësi dhe funksione para qytetarëve 

të tyre. Kjo do të thotë se kosto për njësi e shërbimit të ofruar për qytetarët rritet ndjeshëm në 

këtë grup njësish vendore.  

Ndërkohë që argumenti i demokratizimit të qeverisjes teorikisht shkon në linjë me njësitë  

vendore të vogla dhe të përfaqësuara në mënyre të drejtperdrejtë, niveli i lartë i fragmentimit 

në njësitë vendore rezulton të jetë bërë pengesë për decentralizimin e plotë të shërbimeve e 

përgjegjësive si rezultat i mungeses së kapaciteteve e mos garantimit të ekonomisë së 

shkallës, pra eficiencës ekonomike në ofrimin e funksioneve, duke sherbyer keshtu edhe si 

kundër argument per demokratizimin.  

Si rezultat i këtij fragmentimi sot në Shqipëri janë : 

 232 kryetarë (62% e totalit të NJQV-ve) të zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

rreth 3.000 këshilltarë në nivel vendor, të cilët përfaqësojnë vetëm 19% të popullsisë 

(i referohemi NJQV-ve me më pak se 5.000 banorë).   
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 Ndërkohë që 45% e popullsisë përfaqësohet prej 18 kryetarëve të zgjedhur në mënyrë 

të drejtpërdrejtë dhe 620 keshilltarëve të zgjedhur në sistemin proporcional (i 

referohemi NJQV-ve me më teper se 20.000 banorë).   

 

Për sa më sipër shihet qartë se fragmentimi i lartë i njësive të qeverisjes vendore, ka sjellë një 

deformim të përfaqësimit të drejtë dhe të barabartë të qytetarëve në nivel vendor, duke vënë 

kështu në diskutim edhe legjitimitetin si dhe arritjen e objektivit për demokratizimin e 

qeverisjes në nivel vendor.  

iii. Mungesa e efiçencës në ofrimin e shërbimeve  

Argumenti i tretë shumë i rëndësishëm mbi nevojën për reformën administrativo-territoriale 

është ai i eficiencës në kryerjen e  funksioneve dhe ofrimin e shërbimeve. Analiza e 

mëposhtme jep një panoramë të detajuar mbi funksionet dhe ofrimin e shërbimeve të 

qeverisjes vendore. 

Le të shikojmë se si NJQV-të kanë përdorur fondet publike në ofrimin e shërbimeve për 

qytetarët.  Duke iu referuar të dhënave të Ministrisë së Financës për vitin 2012, vemë re se  

70 NJQV (19% e totalit) nuk kanë bërë asnjë shpenzim për investimet gjatë vitit 2012.  

Mesatarisht NJQV-të në Shqipëri shpenzojnë 27% të buxhetit të tyre për investime kapitale 

dhe 37% për pagat e punonjësve. Këto shifra në nivel agregat përkeqësohen sipas ndarjes së 

njësive në kategorizime më të detajuara. 

 40 NJQV shpenzojnë mbi 80% të buxhetit të tyre vetëm për pagat e punonjësve,  

 ndërsa  230 NJQV (63% e NJQV-ve dhe që përfaqësojnë  34% të popullsisë së 

vendit) shpenzojnë mbi 60% të buxhetit të tyre për pagat e punonjëve.  
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Ndërkohë ekziston një korrelacion pozitiv mes investimeve kapitale për fryme dhe sipërfaqes 

së njësive të qeverisjes vendore, madje po t’i shtojmë edhe hartën në lidhje me dendësitë e 

popullsisë do të vemë re se ky korrelacion theksohet. Pra, për një numër më të vogël banorësh 

të vendosur në një territor të gjerë, nevojat për investime kapitale rriten.  

Riorganizimi i njësive të qeverisjes vendore krijon mundësinë për të ofruar një shpërndarje të 

investimeve në mënyrë më eficiente; kjo veçanërisht kur flasim për edukimin, infrastrukturën 

rrugore, shërbimin e largimit të mbetjeve, etj.  

Fragmentimi i madh i njësive, ka rritur koston në ofrimin e shërbimeve. Harta më sipër, që 

prezanton vlerën e investimeve kapitale për frymë prezantohet shumë e fragmentarizuar dhe 

dëshmon se, ndonëse llojet e investimeve përgjithësisht janë të njëjta, kosto në ofrimin e 

shumë shërbimeve (dhe ndërtimin e infrastrukturës perkatëse të tyre) ndryshon në varësi të 

sipërfaqes dhe numrit të popullsisë, pra dendësisë së banorëve (pa konsideruar në këtë 

moment faktorë të tjerë).   

Në shërbimin e pastrimit si një nga shërbimet bazë që duhet të kryejë qeverisja vendore 

situata është mjaft e rënduar. Në të gjitha komunat nuk ka asnjë vend depozitimi të miratuar 

sipas standarteve dhe mbetjet e grumbulluara, në ato komuna ku shërbimi mungon 

depozitohen ose në vende depozitimi të pa çertifikuara ose hidhen në shtretërit e lumenjve. 

Gjithashtu në njësitë ku kryhet shërbimi i pastirmit kostot janë të ndryshme dhe më të larta 

nmë njësitë me popullsi të vogël. Harta e tarifave të pastrimit për frymë, sjell të njëjtin 

mesazh por tashmë në këndvështrimin e taksapaguesit.  
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Ajo që vihet re është se shërbimi i grumbullimit të mbeturinave (ndonëse në kushtet e 

mungesës së standardeve) i kushton ndryshe qytetarëve në njësi vendore me dendësi e 

madhësi të ndryshme.  

Në dy studime të kryera nga organizata Co-Plan dhe programi zviceran DLDP konfirmohet 

se kostot optimale të shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve arrihen në njësitë 

vendore mbi 200.000 banorë (studimi i Co-Plan) dhe kostot e shërbimit mund të ulen me 40% 

në rastin kur këto organizohen në njësi territoriale që përputhen ose janë më të mëdha se 

kufijtë e rretheve (studimi i DLDP-së).  

Fragmentimi i njësive të qeverisjes vendore është provuar dhe evidentuar se sjell kosto të 

larta administrative. Literatura dhe praktika ndërkombëtare konfirmon se madhësia optimale 

për arritjen e efiçencën së shërbimeve publike, është tek njësitë vendore me popullsi nga 

25,000 banorë deri në 250,000 banorë (McKinlay Douglas Limited, 2006; Holzer et al.,2009). 

Në rastin e Shqipërisë kjo konfirmohet në analizën e kostove administrative të njësive të 

qeverisjes vendore e paraqitur në grafikun më poshtë.  Në këtë grafik shihet qartazi se kostot 

administrative fillojnë të zbresin ndjeshëm me rritjen e popullsisë të NJQV-ve.  

 

 

Analizat dëshmojnë se NJQV-të me më tepër potencial (përgjithësisht me popullsi më të 

dendur e me numër më të lartë të aktiviteteve ekonomike) kanë mundësi të gjenerojnë më 

tepër të ardhura dhe rrjedhimisht të ofrojnë më tepër shërbime.  

Një tjetër faktor i rëndësishëm që ndikon situatën ka të bëjë edhe me kapacitetet njerëzore, të 

cilat ekzistojnë në njësitë e mëdha vendore apo anasjelltas, por mungojnë në njësitë e vogla.  

Kështu, referuar taksës së biznesit të vogël (sot tatimi i thjeshtuar mbi fitimin) kontributin 

kryesor e japin vetëm 25 NJQV, të cilat kanë përqëndrim të lartë të popullsisë dhe arrijnë të 

gjenerojnë rreth 44% të TBV-së. Vetëm Tirana gjeneron rreth 18% të TBV-së.  

Së fundmi, argument i rëndësishëm për nevojën bëhet edhe niveli i lartë i pabarazive që 

ekzistojnë mes NJQV-ve (dallimi është më i lartë mes njësive urbane dhe atyre rurale e me 
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dendësi të ulët të popullsisë). Për të vlerësuar këtë i jemi referuar gjithashtu një sërë treguesve 

të cilët vlerësojnë mundësitë fiskale dhe financiare të NJQV-ve krahasuar me të njgjashmet e 

tyre në qark apo në nivel vendi.  

 Pikërisht duke iu referuar këtyre treguesve mund të themi se niveli i pabarazive të 

krijuara si rezultat i pamundësive të njëjta të NJQV-ve për të ofruar shërbime lidhet 

ngushtë me madhësinë (sipërfaqen, popullsinë, dendësinë) dhe kapacitetet e NJQV-së.  

 

 Veç kësaj analizat dëshmojnë se politikat subvencionuese ndaj njësive të vogla 

vendore nëpërmjet skemave të transfertave dhe ekualizimit fiskal në thelb nuk kanë 

ndihmuar në zhdukjen e pabarazive duke mos garantuar një zhvillim të qëndrueshëm.  

 

iv. Pabarazitë në të ardhurat vendore 

Ka pabarazi të mëdha në nivelet e realizimit të të ardhurave mes njësive të ndryshme 

vendore. Kryeqyteti dhe shtatë qytetet më të mëdha të vendit
4
 realizojnë pjesën dërrmuese të 

të ardhurave të veta, me një peshë specifike prej 54% në vitin 2012. Pesha specifike e 

qyteteve më të mëdha tregon se njësitë më të mëdha vendore kanë përparësi në sistemin 

aktual, pavarësisht vështirësive të viteve të fundit. Në veçanti, qytetet e mëdha mbledhin mbi 

65% të gjithë realizimit të taksës së biznesit të vogël dhe të tarifës së pastrimit në shkallë 

vendi.  

Shpërndarja për frymë e të ardhurave tatimore lokale, një tregues më i saktë për të parë 

pabarazitë, gjithashtu tregon luhatje të mëdha në shpërndarje. Koeficienti i variacionit për 

gjithë të ardhurat tatimore për frymë është mjaft i lartë (1.22). Shpërndarja më normale 

vërehet për taksën e biznesit të vogël dhe tarifën e pastrimit, të cilat duket se janë të ardhurat 

që mblidhen më rëndom nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Megjithatë, edhe për këto 

dy burime ka një numër shumë të lartë njësish të cilat nuk mbledhin asnjë të ardhur. 108 njësi 

vendore (komuna) nuk mbledhin tarifë pastrimi në vitin 2012, çka tregon se as nuk e ofrojnë 

këtë shërbim.   

Po ashtu, në 63 komuna nuk ka biznese (ose nuk mblidhet taksa e biznesit të vogël), ndërkohë 

që në mbi 80 të tjera mblidhen më pak se 200 mijë lekë në vit nga kjo taksë, çka është më pak 

edhe se paga vjetore e një punonjësi me rrogë minimale.  

Shpërndarja për frymë e të ardhurave bëhet më e barabartë për të ardhurat totale lokale, çka 

tregon se sistemi i transfertave nga buxheti i shtetit i arrin deri diku qëllimet e ekualizimit.  

Pas ekualizimit shpërndarja e të ardhurave bëhet më uniforme, që tregon se shumica 

dërrmuese e njësive vendore kanë një shkallë shumë të lartë varësie nga buxheti i shtetit për 

të mbuluar shpenzimet korente dhe kanë shumë pak hapësira për të kryer shërbime dhe 

investime. 

                                                           
4
 Tirana, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Shkodër, Vlorë, Kamëz 
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v. Funksionet e veta  

Infrastruktura rrugore  

E gjithë infrastruktura rrugore si dhe shërbimet që lidhen me të janë tashmë në pronësi dhe 

administrim të pushtetit vendor. Në funksion të mirëmbajtjes dhe përmirësimit të tyre 

bashkitë dhe komunat janë sovrane në vendimmarrjen e tyre. Këshillat e bashkive apo 

komunave duhet të planifikojnë fondet përkatëse, nga burimet e veta për administrimin e tyre.  

Gati 45 përqind e inventarit të rrugëve rurale të transferuar në pushtetin vendor është nën 

administrimin e qarqeve. Duke qenë se qarqet nuk janë njësi vendore që gjenerojnë direkt të 

ardhura për t’i përdorur më pas për investime, qarqet kanë treguar probleme madhore në 

administrimin dhe mirëmbajtjen e tyre.  

Shpërndarja e rrugëve është lidhur më tepër me hapësirën gjeografike se sa me potencialin 

ekonomik të  këtyre njësive vendore për të administruar këtë rrjet rrugor. Si rrjedhojë, vihen 

re shpërpjesëtime të mëdha në inventar. Për shembull, Qarku Shkodër ka nën administrim 

rreth 1800 km rrugë rajonale dhe komunale; ndërkohë që Qarku Tiranë, me një popullsi disa 

herë më të madhe dhe me buxhet dhe kapacitete njerëzore dhe financiare më të mëdha, ka nën 

administrim vetëm 600 km rrugë.  

Infrastruktura rrugore e transferuar ishte dhe mbetet shumë e amortizuar. Ky inventar i 

amortizuar i infrastrukturës dhe shërbimeve të transferuara në pushtetin vendor, i vendosur në 

realitetin shumë te dobët financiar dhe administrativ të pushtetit vendor, më së shumti e ka 

çuar këtë infrastrukturë drejt degradimit të mëtejshëm.  

Shumica e rrugëve vendore janë rurale. Ato lidhin fshatrat me njeri tjetrin dhe jo të gjitha 

janë të asfaltuara. Pothuajse të gjitha komunat kanë kapacitete financiare të pamjaftueshme 

për të ndërtuar apo asfaltuar rrugë. Shumica e komunave nuk arrijnë të ofrojnë asnjë shërbim 

në këto rrugë. Në raste emergjencash civile është qeveria që ndërhyn me fonde dhe mjete 

shtesë për normalizimin e tyre.  

Vetëm bashkitë e mëdha planifikojnë fonde të përvitshme për riparimin dhe mirëmbajtjen e 

rrugëve brenda territorit të tyre. Sidoqoftë, këto fonde asnjëherë nuk mjaftojnë për t’i ofruar 

të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes për rrugët nën administrim.   

Investuesi kryesor në mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrugëve vendore, mbetet ende qeveria,  e 

cila financon ndërtimin e rrugëve të reja rurale apo asfaltimin e rrugëve ekzistuese nëpërmjet 

tre burimeve financiare: (i) Autoritetit Rrugor Shqiptar, i cili ndërhyn në ato segmente që 

lidhin me akset kryesore rrugore në vend por që njëkohësisht prekin edhe territoret vendore, 

(ii) Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që ka qenë praktikisht investitori kryesor i ndërtimit të 

rrugëve rurale, dhe (iii) nëpërmjet granteve konkurruese nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 

(buxheti i shtetit) të cilat përmes të tjerash financojnë projekte për rikonstruksione rrugësh 

për pushtetin vendor.   

Sipas statistikave të Autoritetit Rrugor Shqiptar, qeveria qendrore në periudhën 1996 – 2012 

ka investuar në 767 km rrugë rajonale dhe komunale. Si pasojë e pamundësisë administrative 

dhe financiare të njësive vendore për të ofruar shërbime mirëmbajtjeje në këto rrugë dhe 
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bazuar në rëndësinë e këtyre rrugëve pas investimit të bërë, me vendime të Këshillit të 

Ministrave këto rrugë janë hequr nga inventari i rrugëve rajonale apo komunale dhe i janë 

shtuar inventarit të rrugëve kombëtare nën administrimin e Autoritetit Rrugor Shqiptar. Këto 

pritet të jenë edhe pjesa kryesore e investimeve të bëra në rrugët vendore. 

Në përfundim, duke analizuar inventarin e infrastrukturës rrugore në hartën juridiksionale që 

imponohet nga ndarja aktuale administrative rezulton se : 

 Juridiksioni administrativ i njësive vendore është fizikisht shumë  kufizuar për të 

administruar në mënyrë të suksesshme infrastrukturën rrugore. Edhe sikur për një çast 

të mendojmë se kapaciteti financiar i njësive vendore të jetë për të ndërtuar dhe 

asfaltuar rrugë është në dispozicion, nuk do ishte efektiv përdorimi i tij i ndarë në 

juridiksione të vogla.  

 

 Praktikisht, një rrugë që lidh një komunë me një tjetër në këto kushte do të duhet të 

tenderohej dhe zbatohej në dy pjesë nga secila komunë, me dy projekte të ndryshme 

dhe jo domosdoshmërisht me një lidhje logjike mes tyre dhe me të njëjtin efektivitet.  

Koordinimi dhe bashkëpunimi mbetet i vështirë në kushtet kur çdo i zgjedhur vendor 

mendon dhe sillet si “zot shtëpie” në  territorin e tij. Janë të njohura tashmë 

avantazhet financiare dhe administrative të ndërtimit të një infrastrukture në mënyrë 

unike dhe me çelësa në dorë në raport me infrastrukturën e copëzuar.  

 

 Zhvillimi disproporcional në njësi vendore fqinje sjell vështirësi në  ndërtimin dhe 

administrimin e një infrastrukture të përbashkët. Veçanërisht problematike shfaqen 

barrierat fizike ndërmjet bashkive të mëdha dhe komunave fqinje. Sot duken edhe 

fizikisht dallimet infrastrukturore rrugore ndërmjet një bashkie dhe komunave fqinje 

për shkak të faktit se bashkitë mbetet me të angazhuara në sigurimin e mjeteve të 

nevojshme për mirëmbajtjen e infrastrukturës. Ndërsa sapo kalon në territorin e 

komunës fqinje, edhe pse mbase cilësia e ndërtimeve mund të jetë më e mirë sesa në 

bashki, përsëri cilësia e infrastrukturës rrugore dhe aksesi i banorëve të komunës në të 

mbetet i dobët.  

 

 Investimet e qeverisë qendrore apo investimet e donatorëve në rrugë bëhen për 

territore me popullsi të madhe dhe afektojnë disa NJQV. Ndarja aktuale e 

përgjegjësive e bën shumë të vështirë procesin e projektimit dhe të zbatimit të këtyre 

projekteve si pasojë e procesit të copëzuar të vendimmarrjes dhe të buxhetimit për 

investime plotësuese. Kjo ka çuar disa herë në dështimin e thithjes së donacioneve të 

mëdha. 

 

 Infrastruktura rrugore e ndërtuar kërkon sisteme mirëmbajtjeje të qëndrueshme. Këto 

sisteme quhen të qëndrueshme sepse tejkalojnë barrierat administrative. Nëse 

imagjinohet për shembull se rruga Durrës - Kukës do të administrohej nga njësitë 

vendore që ajo prek, nuk do kishte asnjë ndërmarrje publike ose private që ta bënte 

këtë gjë me sukses. Për këtë arsye segmentet rrugore të kësaj rruge që i përkisnin 

inventarëve rrugore vendore u janë hequr njësive vendore përkatëse dhe u shtuan në 
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inventarin e rrugëve kombëtare. E njëjta gjë mund të thuhet për rrugë që shtrihen 

tërësisht në territor komunal por qe për nga përdorimi janë të një rëndësie kombëtare.  

 

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe kanalizimet  

Procesi i transferimit të kompanive të ujësjellës-kanalizimeve krijoji 58 operatorë, prej të 

cilave 55 janë shoqëri anonime ndërsa një operator funksionon si ndërmarrje shtetërore pronë 

e njësive vendore respektive, dhe  operator është drejtoria brenda njësisë vendore. Prej 58 

operatorëve, 28 janë operatorë për furnizimin me ujë dhe kanalizime, 30 janë operatorë që 

ofrojnë vetëm shërbimin e furnizimit me ujë. 

Pjesa më e madhe e kompanive, 20 të tilla ose 35% e totalit janë pronë e 2 ose 3 njësive, 

ndërsa 26 % ose 15 kompani i takojnë vetëm një njësie, ndërsa pjesa tjetër, 22 kompani ose 

39% janë kompani që ndahen ndërmjet më shumë se tre njësive vendore. Rastet me tipike te 

kompanive prone e një numri të madh njësish vendore janë Sh.a Uk Elbasan (fshat), 

asambleja e përgjithshme e se cilës përbëhet nga 19 njësi vendore; rasti i Sha UK Tiranë, e 

cila përbëhet nga 16 njësi vendore dhe rasti i Sha Uk Durrës, me 15 njësi vendore, të cilat 

kanë përmasat tipike të kompanive rajonale në kontekstin shqiptar.  19 kompanitë e tjera kanë 

nga 4 deri në 11 aksionerë (njësi vendore).   

Në 7 raste, qytetet që janë qendër rrethi zotërojnë 75 % të aksioneve ndërsa pjesa tjetër është 

shpërndarë në pronësi të komunave që I rrethojnë ato. Bashkia e Tiranës, dhe bashkia e 

Durrësit zotërojnë respektivisht 72,5 % dhe 54,7% të aksioneve, ndërsa pjesa tjetër u është 

shpërndarë komunave në zonën e shërbimit të kompanisë. Raste ekstreme janë ato të bashkisë 

Elbasan dhe Gjirokastër, të cilat zotërojnë përkatësisht 90 % te aksioneve; ndërsa Korça, 

Librazhdi dhe disa njësi të tjera zotërojnë 100 % të aksioneve pasi zona e mbulimit të 

kompanive në këto njësi përputhet totalisht me juridiksionin e njësive të cilave ato u përkasin. 

Raporti i Entit Rregullator të Ujit (ERRU) për vitin 2011, duke iu referuar dhe të dhënave të 

publikuara në kuadër të Strategjisë Sektoriale 2011-2017, vlerëson se kanë qasje ose 

mbulohen me shërbimin e furnizimit me ujë rreth  rreth 2,65 milion banorë ose 80,3 % e 

totalit prej 3,31 milion që jetojnë në zonën e juridiksionit të shoqërive, prej të cilëve 90,7% 

në zonat urbane dhe 57 % në zonat rurale të vendit. 

Bazuar në këtë raport, kanë qasje ose mbulohen me shërbimin e  KUZ rreth 1,65 milion 

banorë ose rreth 64,6% e totalit, kryesisht në zonat urbane ku shërbehen rreth 83 % e 

popullsisë dhe vetëm 10,9 % në zonat rurale.  

Realisht mbulimi me këto shërbime nga operatorët e licencuar mund të jetë më i ulët se sa 

raportohet prej tyre, duke qenë se në shumë raste është evidentuar një diferencë ndërmjet 

zonës reale të mbulimit më shërbim kundrejt zonës së licencuar të mbulimit më shërbim, ku 

kjo e fundit rezulton më e madhe se e para. 

Megjithatë, është e njohur dhe argumentuar me disa studime sektoriale se ekonomia e 

shkallës është kusht i domosdoshëm për rritjen e efiçencës dhe përmirësimit e aksesit në 

furnizimit me ujë. Mëdyshja mes rajonalizimit dhe/apo decentralizimit të sistemeve të 

furnizimit me ujë ka qenë një nga faktorët kryesorë që penguan zhvillimin e sektorit, krahas 

faktorëve objektivë të nevojës urgjente për investime dhe amortizimit të aseteve.  
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Si minimum, shoqëritë ekzistuese të ujësjellës kanalizimeve do të jenë më lehtësisht të 

administrueshme për shkak të reduktimit të numrit të aksionarëve, çka pritet të çojë në disa 

raste edhe në përqendrim të mjaftueshëm të aksioneve në një njësi vendore më të madhe. 

Qasja për agregimin si një mjet efektiv për përmirësimin e performancës se operatoreve në 

këtë sektor lehtësohet në mënyrë të menjëhershme pas reformës administative-territoriale që 

de jure do të bashkojë shumë nga 58 ndërmarrjet e UK SHA. 

Shërbimi i largimit dhe përpunimit të mbetjeve  

Mbledhja dhe grumbullimi i mbetjeve nga njësitë vendore mbetet një çështje shumë e 

vështirë.  Shumica e komunave, rreth 70% e tyre, nuk e ofrojnë fare shërbimin e mbledhjes së 

mbeturinave. Në këto komuna nuk aplikohet asnjë tarifë për këtë gjë. Në ato komuna ku ky 

shërbim kryhet, shërbimi nuk respekton asnjë standard ligjor dhe mjedisor si dhe nuk arrin të 

mbulojë gjithë perimetrin e njësisë vendore.  

Në bashkitë e mëdha ky shërbim kryhet rregullisht, por ende jo sipas skemës së menaxhimit 

të integruar. Skema e menaxhimit të integruar të mbetjeve konsiderohet ende e vështirë për 

t’u realizuar. Kjo skemë kërkon financim të qëndrueshëm që sigurohet nga tarifa e mbetjeve 

që duhet vendosur në çdo njësi vendore.  Janë ndërtuar disa landfill-e nga qeveria, por 

administrimi i tyre mbetet ende problematik nga njësitë vendore. 

Mesatarja e mbulimit me shërbimin e zakonshëm te  pastrimit dhe largimit te mbetjeve nga 

bashkitë ne çdo qark shkon nga 30%-100%; ndërsa për komunat mbulimi me shërbim shkon 

nga 0% ne 30%. Shumica e komunave ne çdo qark nuk e ofrojnë shërbimin. 

vi. Përmbledhje e argumenteve mbi nevojën e kryerjes së 

riorganizimit administrativo-territorial 

Nevoja për reformën territoriale është një temë që diskutohet prej vitesh në Shqipëri, duke 

marrë pikënisjen nga fragmentarizimi i skajshëm i territorit të vendit, çka ka dëmtuar 

potencialin e zhvillimit të komuniteteve, në kushtet e mundësisë së cunguar për mobilizimin e 

të ardhurave dhe ofrimit të shërbimeve për qytetarët.  

Në veçanti, copëzimi i territorit ka krijuar pabarazi të theksuara ndërmjet bashkive dhe 

komunave të vendit, duke bërë që decentralizimi të ketë një tipar të theksuar asimetrik; 

ndonëse kompetencat dhe autoritetet janë transferuar në mënyrë plotësisht simetrike. 

Bashkëpunimi ndërvendor, si një zgjidhje e ndërmjetme për vende të ngjashme me tablo të 

copëzuar të qeverisjes vendore, nuk ka funksionuar për vite me radhë në Shqipëri, pavarësisht 

përpjekjeve të vazhdueshme të disa partnerëve ndërkombëtarë për të mbështetur nisma të 

ngjashme. Po ashtu, bashkitë dhe komunat nuk kanë qenë të gatshme të delegojnë 

kompetencat e tyre as në nivelin e dytë të qeverisjes vendore, në rastet kur shërbimet apo 

projektet nuk kanë rezultuar eficiente për njësi aq të vogla. Mungesa e vullnetit të zyrtarëve 

vendorë për të deleguar pushtetin e tyre, krahas sjelljes së ngurtë dhe shumë burokratike të 

administratës qendrore i kanë penguar format e bashkëpunimit vullnetar ndërmjet njësive.  

Kjo situatë ka prodhuar ngërçe të vazhdueshme për njësitë vendore, në veçanti për polet e 

rëndësishme të zhvillimit ekonomik si qytetet më të mëdha të vendit, të cilat janë përballur 
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me një fait accompli në zhvillimin kaotik dhe të dendur urban në komunat përreth tyre; çka 

ka sjellë një ngarkesë të pajustifikuar në infrastrukturën dhe shërbimet e ofruara prej tyre. 

Nga ana tjetër, njësitë në   skajet më të largëta të vendit janë përballur me mungesën e plotë të 

instrumenteve për të ndikuar zhvillimin, duke u reduktuar në  agjenci paguese të 

administratës vendore dhe pagesave të varfërisë, të gjitha me fonde nga buxheti i shtetit. 

Popullsia mesatare e njësive vendore ka pësuar rënie gjatë dekadës së fundit. Konfigurimi 

aktual i njësive vendore nuk pasqyron më shpërndarjen e popullsisë.  

Argumentet e mëposhtme mbështeten në veçanti nga përfundimet e analizës së situatës së 

qeverisjes vendore: 

 Ndryshimet demografike të dekadës së fundit kanë sjellë ndryshime drastike në 

madhësinë e NJQV-ve;  

 Niveli i lartë i fragmentimit të NJQV-ve ka penguar thellimin e mëtejshëm të 

decentralizimit, si rezultat i mungesës së kapaciteteve dhe pamundësisë për të ofruar 

shërbime me eficiencë të lartë; 

 Niveli i lartë i fragmentimit të NJQV -ve ka bërë që edhe demokratizimi i qeverisjes, 

që ishte objektivi kryesor i ndarjes territoriale të vitit 2000, të mos rezultojë i 

suksesshëm; 

 Procesi i decentralizimit të qeverisjes gjithashtu ka bërë hapa mbrapa. Ai ka rezultuar 

asimetrik në nivel vendor duke krijuar pabarazi mes NJQV-ve në ofrimin e 

shërbimeve për qytetarët; 

 Gjatë viteve të fundit është rritur pesha e shpenzimeve administrative në nivel vendor, 

po ashtu si edhe vlera absolute, pavarësisht rënies së shpenzimeve në përgjithësi. 

Njësitë më të vogla vendore kanë tendencën të kenë buxhete të dominuara nga 

shpenzimet e personelit; 

 Një numër i madh njësish vendore nuk mbledhin asnjë të ardhur të vetën dhe nuk 

ofrojnë shërbime për qytetarët e tyre. 

 Fragmentimi i NJQV-ve ka sjellë dhe fragmentimin e shërbimeve publike (transporti 

publik, ujësjellësit, trajtimi i mbetjeve urbane, etj.), kryesisht si rezultat i potencialit të 

ulët të NJQV-ve për të gjeneruar të ardhura dhe kryer investime;  

 Fragmentimi i NJQV-ve i pasuar edhe nga procesi i lënë përgjysmë i decentralizimit 

ka krijuar një sërë pabarazish të ndjeshme mes NJQV-ve, të cilat pavarësisht disa 

përpjekjeve për t’u adresuar nëpërmjet granteve ekualizuese kanë nevojë të zgjidhen 

përfundimisht; 

 Nevoja për konsolidim të komunave/bashkive për të garantuar efiçiencë në shërbime, 

legjitimitet dhe demokratizim më të madh organeve të qeverisjes vendore. 

VI. KRITERET 

i. Hartimi i kritereve 

Bazuar në analizën e situatës në qeverisjen vendore dhe argumentimin në detaje se përse 

Shqipërisë i nevojitet një reformë administrativo-territoriale, Komisioni i Posaçëm 
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Parlamentar më datë 28 prill 2014 miratoi kriteret teknike që u aplikuan për hartimin e 

propozimit të hartës së re të ndarjes administrativo-territoriale. 

Hartimi i kritereve ka ndjekur një proces të gjerë analizash dhe konsultimesh. Së pari 

referenca për hartimin e kritereve ka qënë kuadri ligjor në fuqi. Më tej janë identifikuar dhe 

analizuar në grupin e ekspertëve modelet e shteteve evropiane që kanë kryer reforma 

territoriale, duke përzgjedhur ato modele të vendeve evropiane të cilat janë më të 

përshtatshme për tu zbatuar në konceptin e reformës në Shqipëri.  Së treti, janë analizuar të 

gjitha studimet specifike që janë bërë vitet e fundit për reformën territoriale në Shqipëri.  

Kuadri ligjor dhe kriteret teknike 

Hartimi i kritereve teknike u bazua në kuadrin ligjor si më poshtë: 

 Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 108 pika 2 shprehet se ”ndarjet administrative-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore caktohen me ligj mbi bazën e nevojave të 

përbashkët ekonomike dhe të traditës historike”. 

 Neni 63 i Ligjit 8652 dt.31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore në Shqipëri” përcakton si vijon:  

“Ndarja administrativo-territoriale në fuqi mund të riorganizohet me ose pa ndryshim 

kufijsh ekzistues të njësive të qeverisjes vendore, në përputhje me interesat 

ekonomike e sociale, traditën, kulturën, lidhjet tradicionale dhe vlera të tjera vendore, 

për realizimin në një nivel më të lartë të funksioneve në përfitim të bashkësisë 

vendore ose për zbatimin e politikave të zhvillimit vendor, rajonal dhe më gjerë”. 

Eksperienca e vendeve evropiane 

Në analizën mbi kriteret e përdorura në vendet evropiane janë veçuar praktikat e Irlandës, 

Danimarkës dhe Suedisë, të cilat janë studiuar nga grupi i ekspertëve. 

Irlanda 

Irlanda, vend anëtar i BE-së me një popullsi prej 4,6 milionë banorësh dhe me një territor 2 

herë më të madh se Shqipëria, ka kryer reformën administrative-territoriale, që nisi në muajin 

tetor 2012 dhe hyri në fuqi pas zgjedhjeve lokale në muajin maj 2014, duke u zbatuar në një 

periudhë prej 19 muajsh.  

Reforma administrativo-territoriale në Irlandë u zbatua në një kohë relativisht të shpejtë duke 

kaluar nga një sistem me 10 rajone, 34 rrethe dhe 114 bashki në një sistem të organizimit 

administrativo-territorial me 3 rajone dhe 31 bashki. Nga kjo reformë numri i NJQV-ve ulet 

me 65% dhe me mbi 45% ulet numri i këshilltarëve lokal.  

Danimarka 

Danimarka, vend anëtar i BE-së me një popullsi prej 5 milionë banorësh dhe me një gjeografi 

të shpërndarë dhe shumë diverse që përfshin tokë kontinentale dhe ishuj. Danimarka ka 

ndërmarrë një reformë administrative dhe territoriale në periudhen 2005-2007 (për 24 muaj) 

duke reduktuar ndjeshëm numrin e NJQV-ve nga 250 në 98 bashki. 
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Riorganizimi territorial në Danimarkë kishte për qëllim maksimalizimin e efiçencës së 

shërbimeve publike, nëpërmjet reduktimit të shpenzimeve administrative dhe konsolidimit 

administrativ dhe territorial.  

Reforma u bazua në 2 kritere të thjeshta:   

 Një bashki – një qytet ( ky kriter e riorganizoi territorin rreth qendrave urbane 

(qyteteve) duke mos lejuar njësi vendore rurale që nuk kanë një qendër urbane); 

 Çdo njësi e re duhet të ketë minimumi 20,000 banorë (kriteri i popullsisë minimale). 

Suedia 

Suedia, vend anëtar i BE-së, me një popullsi prej 9,7 milionë banorësh, nga të cilët 85% 

banojnë në zonat urbane, ka kryer 2 reforma administrativo-territoriale në vitet 1950-të dhe 

1970-të, të kryera si pasojë e urbanizimit të shpejtë të vendit dhe industrializimit pas luftës së 

dytë botërore.  

Arsyet që çuan në kryerjen e 2 reformave administrativo-territoriale, ishin sfidat e 

ndryshimeve demografike dhe lëvizjet masive drejt zonave urbane si dhe shpopullimi i 

zonave rurale, që sollën diferenca dhe inefiçencë në shërbimet publike vendore. 

Kriteret mbi të cilat u bazuan reformat territoriale në Suedi ishte konceptimi dhe riorganizimi 

i njësive vendore në grupime njësish vendore (klustera) bazuar në konceptin e “zonës 

natyrale” që përfshinte zona rurale të organizuara rreth qendrave tregtare/ekonomike. 

Në reformën e viteve 1950-të numri i njësive vendore nga 2500 u reduktua në 1000 njësi 

vendore. Pas 20 viteve në 1970, Suedia vlerësoi se reforma nuk kishte arritur qëllimin e 

duhur  të efiçencës së shërbimeve publike dhe ekonomisë së shkallës, kështu që ndërmorri një 

riorganizim të dytë të territorit duke reduktuar nga 1000 njësi vendore në 290 njësi aktuale. 

Reformat territoriale në Suedi e reduktuan me mbi 85% numrin e njësive vendore nga 2500 

në vetëm 290. 

Studimet për reformën administrativo-territoriale në Shqipëri 

Reforma aktuale administrativo-territoriale në Shqipëri nuk filloi nga niveli “0”. Një tentativë 

serioze e qeverisë shqiptare me ndihmën e Këshillit të Evropës u ndërmorr në vitet 2002-

2004, si  

vazhdim i reformës së decentralizimit që u zbatua në vitin 2000. Për shkaqe politike ajo 

reformë nuk arriti të materializohej në një vendimarrje konkrete. 

Nga ajo kohë një sërë studimesh të kryera nga organizata apo institucione ndërkombëtare dhe 

shqiptare janë ndërmarrë dhe kanë rekomanduar propozime konkrete të kritereve dhe 

alternativave që duhen përdorur në hartimin e reformës administrativo-territoriale në 

Shqipëri. 

Më poshtë renditen shkurtimisht gjetjet dhe rekomandimet e këtyre studimeve: 

Raporti i auditimit te performancës së qeverisjes vendore - Kontrolli i Lartë i Shtetit 
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Në vitin 2013, KLSH ndërmorri një studim të auditimit të performancës me temë “Ndarja 

territoriale administrative tokësore në Republikën e Shqipërisë”. Mesazhi kryesor i këtij 

studimi është  se: “Ndarja aktuale administrative – territoriale ka sjellë ngadalësim në 

zhvillimin vendor dhe vartësi të NJQV ndaj të ardhurave nga buxheti i shtetit. Shqipërisë i 

nevojitet ndarje e re administrative – territoriale duke u bazuar në kritere të qarta, me synim 

rritjen e efiçensës dhe efektivitetit të NJQV në realizimin e objektivave, për rritjen e 

shërbimeve në mënyrë sa më cilësore ndaj komunitetit”. 

Në këtë studim KLSH rekomandon midis të tjerave, që ribashkimi i njësive të qeverisjes 

vendore të bëhet duke ruajtur kufirin minimum të popullisë prej 10 000 banorësh për 

komunat dhe prej 15 000 banorësh për bashkitë. 

Studimi i SKL (Shoqata e Komunave Suedeze) 

Me porosi të Shoqatës së Komunave të Shqipërisë, një grup ekspertësh suedezë kanë kryer 

një studim mbi reformën territoriale në Shqipëri duke rekomanduar 5 opsione për ndarjen 

administrativo-territoriale në Shqipëri. Këto opsione të studimit suedez, janë vlerësuar me 

vëmendje nga eksperët e grupit të punës duke u përafruar me propozimin për versionin 4 dhe 

5. Versionet paraqiten si më poshtë: 

 Riorganizimi me baza vullnetare- në këtë opsion janë vetë NJQV-të që marrin 

iniciativën për tu bashkuar vullnetarisht. Konsiderohet një proces që mund të zgjasë 

me vite dhe jo i përshtatshëm për Shqipërinë, duke pasur në vëmendje se nga viti 

2000 ka ndodhur vetëm 1 rast i bashkimit vullnetar të 2 komunave. 

 Amalgamimi/bashkimi  i komunave të vogla - në këtë opsion kriteri kryesor është 

bashkimi i komunave të vogla që në thelb ka konceptin e bashkimit mekanik të 

NJQV-ve dhe nuk konsiderohet i përshtatshëm nga eksperët. 

 Decentralizimi asimetrik i funksioneve dhe kompetencave - në këtë koncept 

rekomadohet që funksionet dhe kompetencat e decentalizuara të kryhen vetëm nga 

njësi që janë të afta për ti kryer ato. Në këtë opsion njësive të vogla dhe të pa afta për 

ti kryer këto funksione, ju merren dhe kalohen në njësitë më të mëdha. Ky opsion 

është kundër konceptit të decentralizimit simetrik që parashikohet në ligjin organik 

dhe duke ruajtur fragmentimin aktual rrit barrën për njësitë më të mëdha. Nuk 

konsiderohet si opsion i përshtatshëm për tu aplikuar. 

 Riorganizimi mbi bazën e qarqeve - në këtë opsion, propozohet që riorganizimi të 

bëhet brenda kufijve të 12 qarqeve aktuale, duke grupuar NJQV-të në grupe (klustera) 

më të mëdha prej 5-8 NJQV për çdo qark. Në përfundim numri i rekomanduar në total 

i NJQV-ve mund të shkojë nga 60 deri në 80 NJQV. 

 Rikthimi tek riorganizimi me bazë rrethin - në këtë opsion koncepti është që 

riorganizimi i bashkive/komunave të bëhet mbi bazën e territorit administrativ me 

bazë ish-rrethet. Ky opsion është konsideruar si më i përshtatshmi për grupin e 

eksperëtve dhe i mundshëm për tu aplikuar. 

Studimi i DLDP-së (Programi për Zhvillimin Lokal dhe Decentralizimin) 
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Programi për qeverisjen vendore DLDP i financuar nga qeveria zvicerane, në vitin 2013 

ndërmori një studim mbi “zonat funksionale” në Shqipëri në 5 qarqet e Durrësit, Lezhës, 

Shkodrës, Dibrës dhe Kukësit. 

Koncepti i zonës funksionale, në kontekstin e këtij studimi, përdoret për të përkufizuar një 

hapësirë ku ndërveprimet ndërmjet banorëve dhe bashkëpunimi ndërmjet enteve qeveritare 

janë të shpeshta dhe të dendura. ‘Zona funksionale’ i referohet nocionit që të kuptuarit e një 

hapësire -- e cilido niveli që mund të jetë (bashki, qark dhe kështu me radhë) - nuk duhet të 

përcaktohet përgjatë vijave administrative apo historike, por në bazë të asaj se si ndodhin 

ndërveprime të ndryshme brenda asaj hapësire për qëllime eknomomike (punësimi, konsumi, 

tregjet, të ardhurat), qëllime sociale (shëndetësia, arsimi ) dhe bashkëpunimi midis 

institucioneve vendore.  

Me qëllim që të përcaktohen zonat funksionale në pesë qarqet e interesuara, është kryer një 

analizë e detajuar e disa ndërveprimeve ndërmjet banorëve të nxitura nga marrëdhëniet 

ekonomike dhe të shërbimeve si dhe ndërveprimet institucionale ndërmjet NjQV-ve. Në 

përfundim të studimit, analiza tregon se në 5 qarqet e Durrësit, Lezhës, Shkodrës, Dibrës dhe 

Kukësit nga 133 NJQV aktuale, riorganizimi territorial bazuar në konceptin e zonave 

funksionale shkon nga 18-24 njësi vendore të quajtura “zona funksionale”. 

Metodologjia e zonave funksionale i përdorur si kriter kryesor në kuadrin e reformës është 

huazuar pikërisht nga ky studim. 

i. Kriteret e miratuara nga Komisioni 

Në formulimin e kritereve për ndarjen e re administrative-territoriale, grupi i ekspertëve 

shqyrtoi të gjitha modelet dhe rekomandimet si më sipër dhe pas konsultimeve intensive me 

aktorë vendas dhe të huaj, propozoi që alternativa më e mirë ishte përcaktimi i një numri të 

vogël dhe të qartë kriteresh  teknike të cilat i japin fleksibilitet dhe legjitimitet procesit të 

zbatimit të reformës duke garantuar gjithëpëfshirjen e aktorëve dhe grupeve të interesit. 

Kriteret e propozuara ishin kritere objektive dhe teknike të cilat përjashtojnë aplikimin e 

bashkimeve mekanike apo artificiale të njësive vendore dhe që nuk arrijnë efiçencën 

ekonomike dhe ekonominë e shkallës.  

Kriteret e hartuara i përshtaten më së miri kërkesave ligjore për kriteret, të përcaktuara nga 

Kushtetuta dhe ligji organik 8652/2000 si dhe modelet e përdorura në disa nga vendet 

evropiane dhe studimet specifike për Shqipërinë. 

Bazuar në procesin e mësipërm, Komisioni i Posaçëm Parlamentar më datë 28 prill 2014 

miratoi kriteret teknike që shërbyen si udhërrëfyesi i grupit të ekspertëve në hartimin e 

raportit të zonave funksionale mbi të cilin u ngrit gjithë koncepti i ndarjes së propozuar 

administrativo-territoriale. Kriteret teknike të miratuara paraqiten si më poshtë: 

Kriteret 

Niveli bazë i qeverisjes vendore: Bashkitë dhe komunat 
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 Procesi i ndarjes administrativo-territoriale do të fillojë nga ”rrethet”, si njësi bazë e 

qeverisjes vendore, sipas përcaktimit të ligjit Nr. 8653 dt.31.07.2000 “Për ndarjen 

administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë”. 

 

 Njësi të reja bazë të qeverisjes vendore mund të krijohen brenda kufijve të rrethit, ose 

nga territore të dy ose më shumë rretheve, nëse plotësohen kriteret e mëposhtme: 

 

a) Njësia e re e krijuar është një zonë funksionale më vete.  Me ”zonë funksionale” 

nënkuptohet një hapësirë territoriale ku ka një ndërveprim të dendur dhe të shpeshtë 

mes banorëve dhe institucioneve për qëllime ekonomike, sociale, zhvillimore dhe 

kulturore. Zona funksionale është e organizuar rreth një qendre urbane që ka numrin 

më të lartë të popullsisë, krahasuar me qendrat e tjera brenda zonës dhe ka mundësi 

për ofrimin e gamës së plotë të shërbimeve publike që duhet të ofrojë një njësi 

vendore. 

 

b) Distanca e territorit me qendrën e njësisë mundëson ofrimin e gamës së plotë të 

shërbimeve për banorët e saj. 

 

c) Njësia e re e krijuar respekton parimin e vazhdimësisë territoriale. Me ”vazhdimësi 

territoriale” nënkuptohet që territori i një njësie të qeverisjes vendore është i 

vazhdueshëm dhe nuk ka ”ishuj” territorialë që i përkasin një njësie tjetër vendore. 

 

d) Duhet të ketë një numër të konsiderueshëm banorësh, mbështetur edhe në 

karakteristikat gjeografike të zonës. Me numër të konsiderueshëm banorësh 

konsiderohet një popullsi mesatarisht mbi 30.000 banorë. 

 

e) Ka një traditë historike dhe karakterizohet nga lidhje tradicionale mes banorëve të 

gjithë territoreve përbërës. 

 

f) Si rregull, kufijtë e komunave që bashkohen me njësitë e reja nuk do ndahen, por 

bashkohen si një e tërë me njësinë e re. 

 

 Në përjashtim nga kriteret e mësipërme dhe si kriter i veçantë përjashtues mund të 

shqyrtohen rastet që marrin në konsideratë praktikat më të mira ndërkombëtare për 

mbrojtjen e minoriteteve etnike, aty ku këto minoritete vendosin shumicën e 

popullsisë së NJQV-ve ekzistuese.  

VII. ZONAT FUNKSIONALE  

Koncepti i “zonës funksionale” nënkupton një hapësirë territoriale ku ka një ndërveprim të 

dendur dhe të shpeshtë mes banorëve dhe institucioneve për qëllime ekonomike, sociale, 

zhvillimore dhe kulturore. Pra funksionaliteti shikohet në prizmin e ndërveprimit dhe 

analizimit të vektorëve të ndërveprimeve ekonomike, sociale, zhvillimore dhe kulturore. 
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Në këtë kuptim “zona funksionale” është njësia vendore e organizuar rreth një qendre urbane 

që ka numrin më të lartë të popullsisë, krahasuar me qendrat e tjera brenda zonës dhe ka 

mundësi për ofrimin e gamës së plotë të shërbimeve publike që duhet të ofrojë një njësi 

vendore, duke zbatuar edhe efiçencën e “ekonomisë së shkallës”.  

Çdo njësi e re e qeverisjes vendore bazuar në konceptin e “zonës funksionale” duhet të 

garantojë masën kritike të domosdoshme për funksionimin e njësisë vendore duke filluar nga 

ekzistenca minimalisht e një qendre urbane që të ketë infrastrukturën e nevojshme social-

ekonomike si psh. ekzistencën e rrjetit të shkollave, spitaleve, qendrat e kujdesit social, 

shërbimet e policisë, të shërbimit zjarrfikës, të shërbimeve të transportit interurban, të 

shërbimeve shtetërore apo private në funksion të qytetarëve dhe bizneseve, si degët e 

tatimeve, postave, të rrjetit bankar etj., si dhe të ekzistencës të një baze ekonomike dhe 

burimeve të të ardhurave të mjaftueshme vendore me një numër të caktuar biznesesh apo 

asetesh të tjera ekonomike që lejojnë një perspektivë adekuate zhvillimi.  

Koncepti i “zonës funksionale” ka si bazë dhe nxit gjithashtu zhvillimin policentrik të njësive 

të qeverisjes vendore, që presupozon se brenda NJQV-së ekzistojnë disa qendra zhvillimi 

përtej qendrës kryesore urbane. Po kështu “zona funksionale” shkëputet njëherë e mirë nga 

koncepti aktual i ndarjes artificiale të zonave urbane dhe atyre rurale në bashki apo komuna.  

Njësitë e reja vendore nën këtë koncept presupozohen si hapësira administrative të mëdha 

nga pikëpamja e territorit dhe popullsisë  që përfshin si zona urbane ashtu dhe zona rurale 

duke lejuar një harmonizim të politikave zhvillimore dhe duke ulur pabarazitë e thella midis 

zonave urbane dhe rurale. “Zona funksionale” lejon gjithashtu ofrimin e shërbimeve me cilësi 

të njëjtë për banorët e zonave urbane dhe rurale duke garantuar “ekonominë e duhur të 

shkallës” për ofrimin e shërbimeve publike, diçka e pamundur në realitetin e sotëm 

zhvillimor të vendit me parametrat aktuale të ofrimit të shërbimeve. 

Analizat dhe studimet paraprake tregojne se “zonat funksionale” përkojnë apo dhe në 

shumicën e rasteve mbivendosen me territoret administrative të ish-rretheve. Të dhënat 

statistikore tregojnë gjithashtu se bashkitë qendër rrethi janë edhe qendrat e gravitetit 

ekonomik, social dhe te sherbimeve publike në pjesën më të madhe të vendit dhe mbeten pike 

referimi në politikat zhvillimore dhe në arritjen e ekonomisë së shkallës.  

Për sa më sipër, koncepti i “zonave funksionale” e fillon zbatimin nga territoret 

administrative të rretheve, si njësia territoriale midis nivelit rajonal dhe lokal. Nga pikëpamja 

e qeverisjes vendore “rrethi” si njësi administrative nuk është më i zbatueshëm si nivel 

organizimi administrativ, por ish-rrethet identifikohen në ligjin organik të qeverisjes vendore 

si koncept i nëndarjes administrative të Qarkut apo edhe në shpërndarjen e shërbimeve të 

dekoncentruara të ministrive të ndryshme. Gjithashtu qartazi në memorien institucionale dhe 

të komuniteteve, “ish-rrethet” vazhdojnë të kenë edhe sot një rol referues dhe qartazi njihet si 

përbashkues i identitetit kulturor dhe tradicional të banorëve.   

Rimarrja e konceptit të madhësisë territoriale te “rrethit”  u tregua të ishte alternativë shumë e 

mirë për shkak se bashkitë kryesore sot janë të vendosura në qendrat e ish-rretheve . Kriteri i 

mësipër bën të mundur që njësia vendore e re që krijohet, të mund të ofrojë të gjithë gamën e 

shërbimeve publike për të gjithe qytetaret e saj, duke mbajtur parasysh ate çka synohet të 
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arrihet me anë të kësaj reforme, konsolidimin territorial apo thënë ndryshe zmadhimin e 

NJQV-ve aktuale për të siguruar performancë më të mirë të funksioneve dhe cilësi në ofrimin 

e shërbimeve.   

Në themel të konceptit të zonës funksionale vendoset qytetari dhe nevojat e tij për 

shkëmbime të vazhdueshme në territor, të cilat tipikisht i tejkalojnë kufijtë aktualë 

administrativë. Pikërisht ky është edhe faktori kryesor i analizës së përcaktimit të 

funksionalitetit të një zone të caktura. Ndërveprimet e qytetarëve me administratën shtetërore, 

qendrat e biznesit dhe të punësimit, qendrat e ofrimit të shërbimeve, arsimit dhe shëndetësisë, 

artit e kulturës.  

Zonat funksionale ndërtohen mbi strukturën ekonomike dhe sociale të territorit dhe 

identifikohen kryesisht nëpërmjet lëvizjeve për punësim, potencialit ekonomik dhe zinxhirit 

të vlerës (përqendrimi i bizneseve); ofertës së shërbimeve dhe rrjetit të infrastrukturës fizike. 

Qendrat e zonave funksionale kanë popullsi dhe dendësi më të madhe; janë destinacione të 

udhëtimit për qëllim pune dhe kanë përqendrim biznesesh e shumëllojshmëri aktivitetesh.  

Kriteret e përcaktuara janë përdorur për të kryer analizën e vektorëve të ndërveprimeve 

brenda çdo qarku, duke nxjerrë në pah tendencat dhe polet kryesore që mbështesin zhvillimin 

në secilën zonë. Në këtë mënyrë qark për qark, janë identifikuar zonat funksionale sipas 

përcaktimit të ndërveprimit, institucional, ekonomik, të shërbimeve, të distancës me qëndrën 

e zonës funksionale, si dhe popullsinë dhe lidhjet tradicionale.   

 

Aplikimi i kritereve teknike për përcaktimin e zonave funksionale shpjegohet më poshtë me 

shembullin e zonës funksionale Elbasan. Metodologjia e zonave funksionale ashtu si në 

shembullin e zonës funksionale Elbasan është aplikuar për të gjitha qarqet e Shqipërisë. 

Raporti i detajuar i zonave funksionale gjendet në Aneksin 1 të këtij relacioni. 

i. Shembulli i Qarkut Elbasan 

Profili i qarkut Elbasan  

Qarku i Elbasanit përbëhet nga 50 njësi të qeverisjes vendore në katër rrethe: rrethi i Elbasanit (23 

njësi, qendër Elbasan); rrethi i Gramshit (10 njësi, qendër Gramsh), rrethi i Librazhdit (11 njësi, 

qendër Librazhd) dhe rrethi i Peqinit (6 njësi, qendër Peqin). Popullsia e qarkut të Elbasanit ishte 

295,827 banorë në vitin 2011, ndër të cilët 64% (188,662 banorë) jetojnë në rrethin e Elbasanit, 19% 

(56,798) jetojnë në rrethin e Librazhdit dhe vetëm nga 9% jetojnë përkatësisht në Gramsh dhe Peqin. 

(INSTAT, Census 2011).  
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Figura 1. NJQV-të në qarkun e Elbasanit sipas popullsisë 

 

Burimi: INSTAT, Census 2011; Llogaritjet e autorëve 

Qarku i Elbasanit ka pasur një humbje neto të popullsisë prej rreth 31% ose mbi 131,000 

banorë krahasuar me të dhënat zyrtare të Regjistrit të Gjendjes Civile të vitit 2011. Sipas të 

dhënave zyrtare të RGJC-së, në janar 2012 në qarkun e Elbasanit ishin të regjistruar 427,114 

banorë, me përqendrim të ngjashëm me atë të raportuar nga Censusi 2011, pra 65% në 

Elbasan, 17,7% në Librazhd dhe 8,7% dhe 8,4% të regjistruar përkatësisht në Peqin dhe 

Gramsh. 

Tabela 1. Diferenca mes popullsisë sipas INSTAT-it dhe RGJC-së në 2011 për qarkun Elbasan 

Qarku Rrethi Njësia Census 

2011 

Regjistri civil 

2011 

Ndryshimi i 

popullsisë 

Ndryshimi ne 

% 

Elbasa

n 

Elbasan Rrasë 1594 2294 -700 -31% 

Elbasa

n 

Elbasan Zavalinë 1622 2100 -478 -23% 

Elbasa

n 

Elbasan Fierzë 2065 3738 -1673 -45% 

Elbasa

n 

Elbasan Funarë 2122 3137 -1015 -32% 

Elbasa

n 

Elbasan Gracen 2192 2521 -329 -13% 

Elbasa

n 

Elbasan Tregan 3036 4282 -1246 -29% 

Elbasa

n 

Elbasan Grekan 3138 5014 -1876 -37% 

Elbasa

n 

Elbasan Klos 3262 4160 -898 -22% 

Elbasa

n 

Elbasan Gjinar 3478 4808 -1330 -28% 

Elbasa

n 

Elbasan Shalës 3842 6831 -2989 -44% 

Elbasa

n 

Elbasan Kajan 3925 6423 -2498 -39% 

Elbasa

n 

Elbasan Gjergjan 5126 7532 -2406 -32% 

Elbasa

n 

Elbasan Labinot Mal 5291 5474 -183 -3% 

Elbasa

n 

Elbasan Mollas 5530 7673 -2143 -28% 

Elbasa

n 

Elbasan Papër 6348 8895 -2547 -29% 

Elbasa

n 

Elbasan Cërrik 6695 14 711 -8016 -54% 

Elbasa

n 

Elbasan Labinot 

fushë 

7058 6263 795 13% 

Elbasa

n 

Elbasan Shirgjan 7307 9789 -2482 -25% 

Elbasa

n 

Elbasan Gostimë 8116 12 297 -4181 -34% 

Elbasa

n 

Elbasan Shushicë 8731 10 543 -1812 -17% 

Elbasa

n 

Elbasan Belsh 8781 13 675 -4894 -36% 
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Elbasa

n 

Elbasan Bradashesh 10 700 12 428 -1728 -14% 

Elbasa

n 

Elbasan Elbasan 78 703 123 884 -45 181 -36% 

ELBASAN gjithsej 188 662 278 472 -89 810 -32% 

Elbasa

n 

Gramsh Sult 631 1353 -722 -53% 

Elbasa

n 

Gramsh Kushovë 659 1062 -403 -38% 

Elbasa

n 

Gramsh Lënie 779 1807 -1028 -57% 

Elbasa

n 

Gramsh Skënderbeg

as 

1239 2291 -1052 -46% 

Elbasa

n 

Gramsh Poroçan 1269 1050 219 21% 

Elbasa

n 

Gramsh Tunjë 1393 2230 -837 -38% 

Elbasa

n 

Gramsh Kodovjat 2355 3244 -889 -27% 

Elbasa

n 

Gramsh Kukur 2560 3417 -857 -25% 

Elbasa

n 

Gramsh Pishaj 4906 6307 -1401 -22% 

Elbasa

n 

Gramsh Gramsh 8440 13 243 -4803 -36% 

Gramsh Total 

0.081909359 

24 231 36 004 -11 773 -33% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Stëblevë 809 1198 -389 -32% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Stravaj 2427 3059 -632 -21% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Lunik 2621 3715 -1094 -29% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Polis 3385 5011 -1626 -32% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Orenjë 3883 5210 -1327 -25% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Hotolisht 5706 6926 -1220 -18% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Përrenjas 5847 8459 -2612 -31% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Librazhd 6937 9760 -2823 -29% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Qukës 8211 10 604 -2393 -23% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Rrajcë 8421 10 289 -1868 -18% 

Elbasa

n 

Librazh

d 

Qendër 8551 11 234 -2683 -24% 

Librazhd gjithsej 56 798 75 465 -18 667 -25% 

Elbasa

n 

Peqin Karinë 1350 1799 -449 -25% 

Elbasa

n 

Peqin Shezë 3177 5253 -2076 -40% 

Elbasa

n 

Peqin Përparim 3423 5376 -1953 -36% 

Elbasa

n 

Peqin Gjocaj 5207 7012 -1805 -26% 

Elbasa

n 

Peqin Peqin 6353 9150 -2797 -31% 

Elbasa

n 

Peqin Pajovë 6626 8583 -1957 -23% 

Peqin Total 

0.088348934 

26 136 37 173 -11 037 -30% 

Grand Total 

  

295 827 427 114 -131 287 -31% 

Burimi: INSTAT, Census 2011; RGJC 2012  

Popullsia e qarkut Elbasan përbën rreth 12,8% të popullsisë së vendit, referuar të dhënave të 

Census-it 2011 dhe popullsia mesatare për njësi të qeverisjes vendore në këtë qark rezulton të 

jetë 5,917 banorë/NJQV ose 25% më e ulët se mesatarja kombëtare prej 8,016 banorë/NJQV. 

Në secilin qark ka njësi të vogla dhe më të mëdha, por përqendrimi më i madh i njësive me 

popullsi të vogël vërehet në rrethin e Gramshit, ku mesatarja është 2,423 banorë. Njësitë më 

të vogla në qark janë komunat Stëblevë në Librazhd dhe komunat Sult, Kushovë e Lënie në 

Gramsh.  

Tabela 2. Klasifikimi i NJQV-ve të qarkut Elbasan sipas numrit të popullsisë krahasuar me shifrat në 

nivel vendi 

 Nr. i 

njësive 

Min. Maks. Mesatare/ 

njësi 

Shuma % e 

popullsisë 

Shqipëria 
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Shqipëria      8016 2 311 848 100%  

Elbasan    5917 295 827 12,8  

0-2000 10 631 1622 1135  11 345  3,8% 27,61% 

2001-5000 18 2065 4906 3100 55 797 18,9% 34,58% 

5001-10 000 20 5126 8781 6964 139 282 47,1% 26,27% 

10 001 – 20 000 1 10 700 10 700 10 700 10 700 3,6% 6,70% 

20 001-30 000      0,0% 1,61% 

30 001-50 000      0,0% 1,07% 

50 000-100 000 1 78 703 78 703 78 703 78 703 26,6% 1,61% 

100 000-200 000      0,0% 0,27% 

200 000+      0,0% 0,27% 

Burimi: INSTAT, Census 2011; Llogaritjet e autorëve 

 

Dendësia mesatare e popullsisë është 335 banorë/km², krahasuar me 97,4 banorë/km² në rang 

vendi. Zonat urbane kanë dendësi më të lartë, si qyteti i Elbasanit (3,548 banorë/km²), 

Librazhdit (3,778 banorë/km²), Gramshit (3,404 banorë/km²) dhe më pak Peqini (1,690 

banorë/km2). Komunat më të vogla të qarkut kanë gjithashtu edhe dendësinë më të ulët, nga 

7 deri në 12 banorë për km², ndërkohë që gjysma e njësive kanë dendësi më të ulët se 63 

banorë/km². 

Identifikimi i zonave funksionale në qarkun Elbasan 

Duke iu referuar përcaktimit të Zonës Funksionale (ZF) sipas kritereve të miratuara nga 

Komisioni Parlamentar për Reformën Territoriale Administrative (KPRTA) – “një hapësirë 

territoriale ku ka një ndërveprim të dendur dhe të shpeshtë mes banorëve dhe institucioneve 

për qëllime ekonomike, sociale, zhvillimore dhe kulturore” – më poshtë do të analizojmë 

pikërisht këto forma të ndërveprimit për të identifikuar zonat funksionale në qarkun e 

Elbasanit.  

Ndërveprimi institucional në qarkun Elbasan 

Sot në Shqipëri si rudiment i organizimit më të hershëm të shtetit dhe qeverisjes qendrat e 

rretheve janë përqendrimet kryesore të institucioneve qendrore (kryesisht ministrive të linjës) 

në nivelin më pranë qytetarit. Në qendrat e rretheve vendosen zyrat arsimore, zyrat e 

punësimit, drejtoritë shëndetësore rajonale, drejtoritë e shërbimit pyjor, gjykata e rrethit 

gjyqësor, prokuroria dhe degët e tatimeve. Në disa prej qendrave të rrethit janë vendosur dhe 

një sërë institucionesh sociale, shëndetësore dhe arsimore: shtëpitë e të moshuarve, shtëpitë e 

foshnjës, qendrat e formimit profesional, qendrat e zhvillimit, etj.  

Kjo është ndër arsyet kryesore që bën që qendrat e rretheve të shndërrohen në pika kontakti 

për sa i përket ndërveprimit institucional (pra të institucioneve me njëra tjetrën) por 

njëkohësisht dhe të qytetarit me institucionet. Bizneset po ashtu duket se preferojnë të 
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vendosen në qendrat e rretheve po për të njëjtën arsye; praninë e institucioneve e cila 

shoqërohet njëkohësisht me kapacitete më të mira njerëzore, cilësi më të lartë shërbimi dhe 

mundësi më të mira zgjedhjeje për sa i përket fushës së aktivitetit.  

Figura 2. Shpërndarja e institucioneve dhe agjencive qendrore dhe ndërveprimi institucional në qarkun e 

Elbasanit  

 
 

Burimi: DAP; Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

 

Institucionet që kryejnë aktivitetin dhe janë vendosur në qendrën e qarkut janë: Drejtoritë 

Rajonale (Bujqësia, AKU, Arsimi, Shëndetësia, Punësimi dhe Shërbimi Pyjor); Bordi i 

Kullimit; Zyra e Kujdesit Social, Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokuroria e Rrethit, Drejtoria e 

Policisë, Dega e Thesarit, Dega e Tatimeve Rajonale, etj.  

Pikërisht për këtë arsye, duke iu referuar ndërveprimit institucional, përqendrimit të 

popullsisë dhe bizneseve, si dhe ndërveprimit mes këtyre të fundit, në qarkun e Elbasanit 

identifikojmë katër zona funksionale: atë me qendër Elbasanin; me qendër Librazhdin; me 

qendër Peqinin; me qendër Gramshin. Pranë Elbasanit, me qendër Cërrikun tenton të krijohet 

një tjetër zonë e vogël funksionale si rezultat kryesisht i ndërveprimit mes banorëve dhe 

rrjeteve të tjera sociale dhe ekonomike.  

Ndërveprimi ekonomik në qarkun Elbasan 

Do ta vlerësojmë nëpërmjet LËVIZJEVE PËR PUNËSIM: shërbimet, partneritetet, rrjeti i 

infrastrukturave, zinxhiri i vlerave (bizneset), etj. Pra, dendësia e popullsisë, shpeshtësia e 

udhëtimit për në punë, përqendrimi i bizneseve dhe diversiteti i aktiviteteve, potenciali 

zhvillimit ekonomik, cilësia e jetës dhe shërbimet.  
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Më poshtë analizohet përqendrimi i bizneseve dhe llojin e aktiviteteve kryesore të biznesit 

duke iu referuar përqendrimit të bizneseve dhe shumëllojshmërisë së aktivitetit të tyre (i cili 

indirekt dëshmon për nivel më të lartë të shërbimeve) në qarkun e Elbasanit sërish 

identifikohen qartë katër zona funksionale: ajo me qendër Elbasanin; me qendër Librazhdin; 

me qendër Peqinin; me qendër Gramshin. Veç këtyre dy qendrave lexojmë një tjetër zonë që 

tenton të krijohet mes Cërrikut dhe Paprit. Një tjetër zonë funksionale shumë më modeste po 

ashtu identifikohet rreth Përrenjasit.  

Figura 3. Përqendrimi i bizneseve dhe lloji i aktiviteteve në qarkun Elbasan  

 

Për të qartësuar me tej zonat funksionale le të shikojmë drejtimet kryesore të lëvizjes së të 

punësuarve brenda qarkut të Elbasanit. 
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Figura 4. Përqendrimi i popullsisë dhe drejtimet kryesore të lëvizjes së të punësuarave në qarkun e 

Elbasanit  

Burimi: INSTAT, Census 2011; Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Përsëri konfirmohen zonat funksionale me qendër si Elbasanin, Librazhdin, Gramshin, Peqinin, por 

njëkohësisht lexohen tendencat për krijimin e zonave të tjera funksionale më të vogla përkatësisht me 

qendër si Paprin, Cërrikun dhe Përrenjasin. 

Aksesi në shërbime dhe cilësia e jetës në qarkun Elbasan  

Një tjetër element që vlerësojmë për të përcaktuar zonat funksionale në qarkun e Elbasanit është 

përqendrimi i shërbimeve dhe infrastrukturave. Materialet e mëposhtme grafike prezantojnë 

qendërsitë kryesore me nivelin më të lartë të shërbimeve prej nga përfitojnë edhe periferitë urbane dhe 

rurale duke krijuar kështu një tjetër shtresë të përcaktimit/identifikimit të zonave funksionale.  
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Figura 5. Qendërsitë dhe aksesi në shërbime (internet dhe telefoni fikse)  

 

Burimi: INSTAT, Census 2011; Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Kështu, duke iu referuar hartave që prezantojnë lidhjet me internetin dhe telefoninë fikse vërejmë 

përsëritjen e tendencës dhe qendërsive me zonat e prezantuara me të gjelbër ne hartën e zhvendosjeve 

të popullsisë gjatë viteve 2001 – 2011. Në këtë mënyrë përdorim të dhëna dhe informacione të 

ndryshme për të identifikuar zonat funksionale në Shqipëri në përgjithësi dhe në këtë rast në qarkun e 

Elbasanit. 

Figura 6. Shpërndarja e institucioneve arsimore sipas përqendrimit të popullsisë (kopshtet, shkollat 9-

vjeçare dhe shkollat e mesme)  

 

Burimi: INSTAT, Census 2011, interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Informacioni për aksesin në shërbime plotësohet me informacionin e prezantuar në hartat e mësipërme 

për shpërndarjen e institucioneve arsimore (para-shkollore dhe të arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm), si 

dhe atyre shëndetësore.  
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Figura 7. Aksesi në shërbime (ujësjellës dhe kanalizime) dhe shpërndarja e SHAUK 

 

Burimi: INSTAT, Census 2011; DPUK, MTI 2013; Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Një tjetër informacion i rëndësishëm që përdorim në evidentimin e zonave funksionale është edhe 

shërbimi me ujë të pijshëm dhe kanalizime të ujërave të zeza.  

Të gjitha këto analiza të vendosura së bashku rikonfirmojnë evidentimin e katër zonave funksionale 

shumë të qarta në qarkun e Elbasanit: ZF Elbasan; ZF Librazhd; ZF Gramsh; ZF Peqin, si dhe 

tendencën për krijimin e dy zonave të tjera funksionale me qendër si Cërrikun dhe Përrenjasin.  

Analiza në nivel zone funksionale  

Kur të analizojmë zonat funksionale më poshtë, duhet pasur parasysh se:  

 Në rastin e zonës funksionale të Elbasanit analiza përqendrohet duke konsideruar si 

pjesë të kësaj zone funksionale NJQV-të ekzistuese: Elbasan; Labinot Fushë; Labinot 

Mal; Funar; Gracen; Bradashesh; Shushicë; Papër; Shirgjan; Tregan; Gjergjan; 

Gjinar; Zavalinë.  

 Në rastin e zonës funksionale Cërrik pjesë e saj janë NJQV-të ekzistuese: Cërrik; 

Shalës; Belsh; Gostimë; Klos; Grekan; Fierzë; Kajan; Rrasë; Mollas.  

 Në rastin e zonës funksionale Peqin konsiderohen NJQV-të ekzistuese: Pajovë, 

Përparim; Karinë; Peqin; Gjocaj; Shezë.  

 Zona funksionale Gramsh konsideron NJQV-të ekzistuese: Gramsh; Poroçan; Pishaj; 

Sult; Tunjë; Kukur; Kodovjat; Kushove; Skënderbegas; Lënie.  

 Zona funksionale Librazhd konsideron NJQV-të ekzistuese: Orenjë; Lunik; Stëblevë; 

Polis; Qendër; Librazhd; Hotolisht; Qukës; Përrenjas; Rrajcë; Stravaj.  

 Zona funksionale Belsh konsideron NJQV-të ekzistuese: Belsh; Grekan; Kajan; 

Fierzë; Rrasë.  

 Zona funksionale Përrenjas konsideron NJQV-të ekzistuese: Përrenjas; Qukës; Rrajcë 

dhe Stravaj.  
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ii. Zona funksionale, Bashkia Elbasan 

Zona funksionale Elbasan shtrihet dhe përfshin 13 njësi ekzistuese të qeverisjes vendore; Elbasan; 

Labinot Fushë; Labinot Mal; Funar; Gracen; Bradashesh; Shushicë; Papër; Shirgjan; Tregan; 

Gjergjan; Gjinar; Zavalinë.  

Figura 8. Zona funksionale Elbasan  

 

Më poshtë do të shikojmë efektet demografike, ekonomiko-financiare, në ofrimin e shërbimeve, 

distancat dhe aksesin referuar zonës funksionale të propozuar.  

Efektet demografike  

Popullsia e zonës funksionale Elbasan duke iu referuar të dhënave të Census-it 2011 rezulton rreth 

141, 714 banorë. Sipërfaqja e ZF Elbasan është 872 km2 dhe dendësia e popullsisë në këtë zonë 

funksionale është 162 banorë/km2. Referuar të dhënave të Regjistrit të Gjendjes Civile raportohet të 

jenë rreth 202, 948 banorë.  
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Figura 9. Ndryshimet demografike për ZF Elbasan dhe NJQV-të ekzistuese që përfshihen në të 

 

Burimi: INSTAT, Census 2011 & RGJC 2012  

Kjo është zona funksionale më e madhe e propozuar qarkun Elbasan për sa i përket numrit dhe 

dendësisë së popullsisë. Kjo justifikohet me përqendrimin e lartë të numrit të institucioneve dhe 

aktiviteteve ekonomike në zonë.  

Efektet ekonomiko-financiare  

Le të shikojmë ndërveprimin dhe efektet ekonomike dhe financiare në zonën funksionale të propozuar 

me qendër Elbasanin.  

Tabela më poshtë prezanton përqendrimin e bizneseve dhe llojin e aktiviteteve që zhvillojnë bizneset 

në këtë zonë. Vihet re se bizneset e përqendruara në shërbime, por edhe në tregti përbëjnë numrin më 

të lartë të aktiviteteve në këtë zonë.  
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Tabela VII. Ndërmarrjet aktive sipas NJQV-ve ekzistuese në ZF Elbasan dhe aktivitetit ekonomik 

Komuna / 

Bashki 

Biznese 

gjithsej 

Popullsia 

INSTAT 

2011 

Biznese 

/1000 

banorë 

Bujqësia e 

Peshkimi              

Industri

a   

Ndërtimi  . Tregtia              Shërbim

e 

Bradashesh 278 10 700 26 * 67 5 97 106 

Elbasan 3707 78 703 47 8 347 90 1788 1474 

Funar 18 2122 8 4 

  

* 12 

Gjergjan 55 5126 11 * 7 * 21 22 

Gjinar 32 3478 9 * 3 

 

6 22 

Gracen 48 2192 22 7 4 * 8 28 

Labinot 

Fushë 
109 7058 15 * 11 * 48 47 

Labinot 

Mal 
20 5291 4 * * 

  

16 

Papër 93 6348 15 * 13 * 31 46 

Shirgjan 161 7307 22 7 30 10 53 61 

Shushicë 102 8731 12 * 17 * 36 44 

Tregan 60 3036 20 * * 

 

9 47 

Zavalinë 6 1622 4 

    

6 

ZF 

ELBASAN 
4689 141 714 33 45 503 115 2097 1931 

Burimi: INSTAT 2012  
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Elbasani dhe deri diku Bradasheshi dhe Shirgjani kanë po ashtu një numër të konsiderueshëm të 

bizneseve të cilat përqendrohen në aktivitete industriale, por edhe në ndërtim.  

Figura 10. Harta e shpërndarjes dhe llojit të aktiviteteve të biznesit në ZF Elbasan  

 

Siç e kemi përmendur edhe më sipër, vihet re se në qendërsinë e zonës funksionale lloji i aktiviteteve 

është më i lartë dhe me largimin prej kësaj qendërsie në mungesë të një niveli të lartë të shërbimeve 

aktivitetet uniformizohen duke u fokusuar vetëm në shërbime.  

Figura 11. Harta e ndërveprimit ekonomik në ZF Elbasan: Përqendrimi i bizneseve dhe drejtimi i lëvizjes 

për punë 

 

Kjo tendencë konfirmohet prej hartës së mësipërme (figura 11) e cila tregon flukset kryesore të 

lëvizjeve të të punësuarve. Pra zona funksionale në të cilën niveli i shkëmbimeve në lidhje me 

punësimin dhe shërbimet prezantohet si më sipër.  
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Qendrat urbane brenda kësaj zone funksionale bëhen ofruese të infrastrukturave, shërbimeve dhe 

punësimit, ndërkohë që qendrat rurale përqark tyre bëhen furnizuese me produkte bujqësore dhe 

kryesisht me fuqi punëtore.  

Le të shikojmë ndikimin që do të kishte krijimi i një njësie të re vendore duke iu referuar kufijve të 

zonës funksionale të propozuar dhe duke konsideruar të gjithë faktorët që ndikojnë buxhetin dhe të 

ardhurat e njësive ekzistuese vendore të njëjtë.  

Siç kemi përmendur edhe më sipër, qëllimi dhe përfitimi kryesor nga riorganizimi i njësive vendore 

sipas zonave funksionale do të ishte një rishpërndarje më e mirë e shpenzimeve vendore dhe 

efikasiteti në ofrimin e shërbimeve.  

Kështu, nëse i referohemi nivelit të shpenzimeve për banor që sot kanë NJQV-të që përbëjnë ZF të 

Elbasanit, vëmë re se ato lëvizin prej 1700 lekë/banor në Labinot Fushë në 10,560 lekë/banor në 

Bradashesh. Në kontekstin e zonës funksionale Elbasan në të njëjtat kushte të shpërndarjes së buxhetit 

(transfertat dhe të ardhurat e veta të njësive), buxheti për banor do të ishte 7130 lekë, pra rreth katër 

herë më i lartë se buxheti i NJQV-së më të varfër brenda zonës funksionale dhe 30% më i lartë se 

mesatarja e buxhetit për banor njësive ekzistuese të zonës funksionale.  

Figura 12. Buxheti total për banor në NJQV-të ekzistuese dhe ZF Elbasan (në mijë lekë) 

 

Burimi: MF 2012. Interpretimi dhe paraqitja grafike e eksperteve 

Thuajse e njëjta tendencë prezantohet në lidhje me të ardhurat vendore të krijuara në NJQV-të 

ekzistuese dhe të parashikuara në ZF Elbasan të propozuar më poshtë.  

Sot të ardhurat vendore të komunës Gracen janë 200 lekë/banor – më të ulëtat mes NJQV-ve të 

përfshira në ZF Elbasan, ndërsa të ardhurat vendore të komunës Bradashesh janë 8130 lekë/banor – 

40 herë më të larta krahasuar me komunën Gracen.  

Figura 13. Të ardhurat e veta për banor në NJQV-të ekzistuese dhe ZF Elbasan 
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Burimi: MF 2012. Interpretimi dhe paraqitja grafike e jona 

Mesatarisht në të njëjtat kushte të ardhurat për banor të parashikuara në ZF Elbasan do të jenë 2350 

lekë/banor, ose rreth 12 herë më të larta se të ardhurat vendore të komunës Gracen.  

Një tjetër element i rëndësishëm që lidhet drejtpërdrejtë me efikasitetin në ofrimin e shërbimeve dhe 

mirë menaxhimin e fondeve publike në nivel vendor është numri i punonjësve të angazhuar në 

administratën vendore.  
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Figura 14. Numri i punonjësve në administratë në NJQV-të e qarkut Elbasan 

 

Burimi: NJQV-të dhe MSHÇV. Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Duke iu referuar situatës ekzistuese në NJQV-të ekzistuese në ZF Elbasan vihet re se në NJQV të 

ndryshme pesha e administratës vendore në buxhetin e NJQV-së ndryshon shumë. Ndonëse në disa 

raste kjo lidhet drejtpërdrejtë me zgjedhjen që bëjnë njësitë e ndryshme në mënyrën se si do të 

ofrohen shërbimet, sërish në disa raste numri i raportuar i punonjësve vendorë për banor është shumë i 

lartë në krahasim me NJQV-të e tjera.  

Figura 14 raporton pikërisht këtë shpërndarje në qarkun e Elbasanit. Vihet re se në disa NJQV si 

Cërrik, Stëblevë, Lënie, Skënderbegas, etj. numri i punonjësve vendorë për banor është rreth 15, 

krahasuar me mesataren e NJQV-ve të qarkut ku ky numër është mes 5 dhe 8 punonjës për banor.  

Le të shikojmë këtë element nga këndvështrimi i kostove për NJQV-në dhe qytetarët. Gjithmonë duke 

konsideruar të njëjtat kushte ekonomike, financiare, por njëkohësisht edhe të përgjegjësive dhe 
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funksioneve, në grafikun më poshtë (figura 15) paraqiten shpenzimet e personelit për banor në NJQV-

të ekzistuese të ZF Elbasan.  

Duke konsideruar se krijimi i njësisë së re vendore duke iu referuar kufijve të zonës funksionale do të 

përqendrojë një pjesë të shërbimeve të cilat sot ofrohen në të gjitha NJQV-të vetëm në një qendër (të 

tilla janë zyrat e financave, burimet njerëzore, drejtoritë e mjedisit, drejtoritë e planifikimit urban, 

kadastrat urbane, etj.), kemi llogaritur se shpenzimet e NJQV-së së re që do të krijohen vetëm për 

personelin do të reduktohen me të paktën 70% në NJQV-të ekzistuese në rastin e ZF Elbasan. Si 

rezultat kosto e personelit për banor do të reduktohet nga një mesatare që sot rezulton rreth 2800 

lekë/banor në më pak se 1270 lekë për banor.  

Figura 15. Shpenzimet e personelit për banor në NJQV-të ekzistuese dhe në ZF Elbasan (000 lekë) 
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Burimi: MF 2012. Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Me të njëjtën logjikë analizojmë edhe kostot për shpenzimet operative të NJQV-ve ekzistuese dhe të 

NJQV-së të propozuar sipas kufijve të ZF Elbasan.  

Gjatë kësaj analize duhet të kemi parasysh se në shpenzimet operative llogariten të gjitha shpenzimet 

e NJQV-ve për shpenzimet e tyre rutine të mirëmbajtjes apo edhe ofrimit të shërbimeve, por 

njëkohësisht edhe kostot e qirave dhe mirëmbajtjes së godinave ekzistuese të NJQV-ve. Në një 

llogaritje të përgjithshme paraprake, vlerësojmë se kostot operative do të reduktohen me rreth 5%-

10% si rezultat i përdorimit me efikasitet të ambienteve dhe stafit pas organizimit të propozuar. 

Grafiku më poshtë prezanton pikërisht këtë gjë të shprehur në reduktimin e kostove operative për 

banor në ZF të Elbasanit krahasuar me mesataren e NJQV-ve përbërëse të ZF-së.  

 

Figura 16. Shpenzimet operative për banor në NJQV-të ekzistuese dhe në ZF Elbasan (000 lekë) 
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Burimi: MF 2012. Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Në të njëjtën logjikë – pra duke konsideruar kushtet ekonomike dhe financiare të pandryshueshme, 

por njëkohësisht edhe tërësinë e përgjegjësive dhe funksioneve të NJQV-ve, bëjmë supozimin se 

kursimi i fondeve për shpenzimet operative dhe të personelit do të përdoret në masën 100% në rritjen 

e investimeve kapitale, analizojmë nivelin e investimeve të pritshme për banor në ZF të propozuar. 
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Figura 17. Investimet për banor në NJQV-të ekzistuese dhe në ZF Elbasan 
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Burimi: MF 2012. Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Figura 17 tregon nivelin e investimeve për banor në NJQV-të ekzistuese, si dhe nivelin e investimeve 

të pritshme në NJQV-në e propozuar. Siç vihet re nga grafiku niveli i investimeve në ZF Elbasan 

është rreth 2080 lekë për banor – 40% më i lartë, krahasuar me nivelin mesatar të investimeve sot në 

të gjitha NJQV-të ekzistuese i cili prezantohet në rreth 1460 lekë/banor.  

Efektet në ofrimin e shërbimeve  

Veç efiçencës ekonomike dhe financiare, organizimi i NJQV-ve të propozuara sipas zonave 

funksionale pritet të krijojë një sërë efektesh dhe eksternalitetesh pozitive në nivelin dhe cilësinë e 

ofrimit të shërbimeve.  

Në një analizë të shpejtë në disa prej shërbimeve të rëndësishme të ofruara prej nivelit vendor në 

Shqipëri, organizimi sipas zonave funksionale do të krijojë mundësinë për harmonizimin më të mirë të 

politikave të cilat kanë nevojë për territor të gjerë dhe mundësitë për zhvillimin ekonomik. Kështu 

copëzimi i madh i territorit sipas kufijve të NJQV-ve ekzistuese ka qenë ndër arsyet kryesore të 

diskutuara në lidhje me keqmenaxhimin e territorit dhe mjedisit. Riorganizimi sipas konceptit të 

zonave funksionale në mos do të zhdukë, do të zbusë këtë problem duke mundësuar bërjen e 

politikave të zhvillimit dhe menaxhimit për territore gjeografike më të plota dhe me potenciale më të 

mëdha për mirëmenaxhimin e burimeve.  
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Figura 18. Harta e zonave të mbrojtura në Shqipëri dhe në ZF Elbasan  

  

Burimi: Ministria e Mjedisit, Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

 

Në figurën më sipër prezantohen zonat e mbrojtura në Shqipëri, por edhe në qarkun e Elbasanit. Deri 

tani, këto zona në kushte të copëzimit mes shumë NJQV-ve vendore në mos keqpërdorur, nuk kanë 

përdorur e menaxhuar potencialin e tyre natyror. Në kushtet e riorganizimit pjesa më e madhe e 

zonave të mbrojtura do të menaxhohen prej një apo maksimumi dy njësive vendore, të cilat do të kenë 

mundësi dhe shanse më të mira për të ndërtuar mbi potencialin e këtyre zonave.  

I njëjti diskutim është i vlefshëm edhe për çështjet e planifikimit të territorit, menaxhimit të tokës apo 

kontrollit mbi territorin.  

Një tjetër kategori e rëndësishme e shërbimeve që ofrohen pjesërisht në nivel vendor e pjesërisht në 

atë qendror është arsimi. Sot NJQV-të janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e infrastrukturave arsimore. 

Në figurën më poshtë prezantohet pikërisht shpërndarja dhe cilësia e këtyre strukturave. Çfarë tërheq 

vëmendjen në këtë analizë është se cilësia e dobët e infrastrukturave arsimore lidhet drejtpërdrejtë me 

gjenerimin e ulët të të ardhurave prej NJQV-ve (kuptohet edhe si rezultat i nivelit të ulët të 

transfertave). Riorganizimi në NJQV më të madhe – sipas zonës funksionale të propozuar do të çonte 

në efikasitet dhe shpërndarje më të mirë të fondeve në dispozicion.  

Madje duke shkuar më tej dhe duke përdorur si argument kryesor parimin e subsidiaritetit, do të kishte 

kuptim që edhe pjesë të tjera të funksionit (siç mund të jetë emërimi i stafit dhe drejtuesve, etj.) të jenë 

përgjegjësi e nivelit vendor të qeverisjes.  
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Figura 19. Harta e shpërndarjes së infrastrukturave të arsimit të mesëm në Shqipëri dhe cilësia e 

infrastrukturës arsimore në ZF Elbasan  

  

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit, Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimit të ujërave të zeza, po ashtu duket se ka shanse 

për të funksionuar më mirë dhe në mënyrë më efikase. Figura më poshtë tregon organizimin e 

ndërmarrjeve të ujësjellësve dhe të KUZ-ve sot. Siç vihet re edhe nga figura e mëposhtme menaxhimi 

i ndërmarrjeve të ujësjellësve sot bëhet nëpërmjet bordeve (ne më të shumtën e rasteve) të zgjedhura 

prej një numri të madh NJQV-sh, duke u bërë në shumë raste i vështirë për të marrë vendime dhe mirë 

menaxhuar ndërmarrjen. Riorganizimi sipas zonave funksionale duket se krijon kushte më të mira 

edhe për mirëmenaxhimin dhe organizimin e këtij shërbimi.  

Figura 20. Harta e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë në Shqipëri dhe ZF Elbasan 

  

Së fundmi, një nga çështjet më të diskutuara në lidhje me riorganizimin e NJQV-ve sipas zonave 

funksionale është aksesi dhe distancat në ofrimin e shërbimeve. Më poshtë kemi sjellë dy elementë të 

rëndësishëm të cilët përpiqen të adresojnë këtë problem.  
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Së pari është aksesi në qendërsinë e zonës funksionale nëpërmjet infrastrukturës rrugore (figura 21) 

dhe së dyti në krahasim me këtë është koha e udhëtimit që do t’i duhet çdo banori të zonës për të 

vajtur në këtë qendër (figura 22).  

Figura 21. Infrastruktura rrugore dhe aksesi në ZF Elbasan 

 

Burimi: DPR/Ministria e Transportit, Interpretimi dhe paraqitja grafike e autorëve 

Si rezultat i aksesit përgjithësisht të mirë me infrastrukturë rrugore thuajse 85% e popullsisë së zonës 

funksionale mund të arrijë në qendër në më pak se 30 minuta duke udhëtuar me automjet. Janë 

banorët e dy njësive – Labinot Mal dhe Funarë, aksesi për të cilët është disi më i vështirë (mbi 50 

minuta).  
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Figura 22. Distancat kohore nga qendra në ZF Elbasan 

 

Ka disa mënyra për të adresuar këtë problem. Një prej tyre lidhet me nevojën që do të kenë banorët 

për të arritur në qendrën e ZF-së në të përditshmen e tyre. Në kushtet kur pranë banorëve ekzistojnë 

shërbimet bazë për të cilat ata kanë nevojë të shkojnë më shpesh, udhëtimi drejt qendrës do të 

shmanget. Një tjetër mënyre do të ishte rritja e investimeve dhe përqendrimi i prioriteteve në 

investime në infrastrukturën fizike dhe transportin që lehtëson këtë akses.  

Përfundime nga bashkimi në një zone funksionale të Elbasanit 

 ZF Elbasan me popullsi 141,714 banorë, nga mesatarisht 10,901 banorë për njësi 

vendore. 

 Reduktimi i shpenzimeve administrative (paga dhe të tjera operative) me rreth 92,2 

milionë lekë (ose 8% e shpenzimeve totale të kryera nga të gjitha njësitë ekzistuese).  

 Ulje e shpenzimeve të pagave nga 406 milionë lekë, në 321,3 milionë lekë në vit. 

Shpenzimet për paga për banor ulen nga 2,865 në 2,267 lekë për banor në njësinë e re.  

 Rritje e buxhetit vjetor të investimeve me 40% në vit, nga 207 milionë në 299,2 

milionë lekë në vit.  

 Rritje e investimeve për frymë nga 1,461 në 2,111 lekë në njësinë e re.  
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iii. Ndarjet e propozuara sipas 5 varianteve për reformën territoriale  
 

 

 

 

 

 

V1. 30 NJQV  V2. 39 NJQV  V3. 47 NJQV  V4. 57 NJQV  V5. 63 NJQV  

 

Të dhënat e përftuara nga analiza e vektorëve të ndërveprimit dhe kritereve të tjera, si në 

shembullin e shpjeguar të zonës funksionale Elbasan,  lejuan identifikimin e zonave 

funksionale brenda çdo qarku.  

 

Nëse nga analiza e të dhënave të ndërveprimit institucional dhe ekonomik u përcaktuan një 

ndarje territoriale me njësi vendore në kufijtë e rretheve (varianti me 30 dhe 39 zona 

funksionale), kriteret e tjera të distancës dhe ofrimit të shërbimit përcaktojnë një ndarje me 

kufij më të vegjël se kufijtë e rrethit (variantet me 47, 57 dhe 63). Nga ndërthurja e këtyre 

kritereve grupi i ekspertëve propozoi një hartë të ndarjes me 5 variante që shkonin nga ndarja 

me 30, 39, 47, 57 dhe 63 zona funksionale. 

 

Pra si rezultati i identifikimit të disa zonave funksionale për qark, me variacione që 

luhateshin brenda qarqeve nga mbizotërimi i njërit apo tjetrit kriter, solli në propozimin e 

ndarjes së re administrativo-territoriale me 5 variante të ndryshme me 30, 39, 47, 57 dhe 63 

njësi vendore,si në hartat e treguara më sipër. 

 

Në vlerësimin e kombinuar të peshës së secilit prej kritereve kundrejt 5 varianteve të 

propozuara rezulton se të gjitha variantet i plotësojnë kriteret e miratuara, por se nga varianti 

në variant pesha e kritereve përkatës ndryshon. Psh. në variantin me 30 dhe 39 zona 

funksionale, peshën më të madhe e ka kriteri i funksionalitetit institucional dhe ekonomik, 

ndërsa në variantet e 47, 57 dhe 63 zona funksionale, ky kriter ulet dhe fiton peshë kriteri i 

distancës në ofrimin e shërbimit dhe lidhjeve tradicionale dhe historike. 

Bazuar në raportin e grupit të ekspertëve për zonat funksionale, Ministri i Shtetit për Çështjet 

Vendore, më datë 16 maj 2014, mbi bazën e kritereve të miratuara, prezantoi propozimin me 



54 

 

5 variante të hartës së ndarjes së re administativo-territoriale, përkatësisht me 30,39,47,57 dhe 

63 zona funksionale. 

Nga analiza e 5 varianteve rezulton se jo të gjitha NJQV-të ndryshojnë konfigurimin e tyre 

nga njëri variant në tjetrin, psh. zona funksionale e Kukësit, Tropojës, Kolonjës apo e Lezhës 

nuk ndryshojnë, duke konfirmuar se kriteri i zonës funksionale është respektuar në 

maksimum. Nëse në njësitë e mësipërme do rezultonin ndryshime përtej konfigurimit të  

propozuar atëherë kjo do të ishte jo në zbatim të kritereve të miratuara. 

Identifikimi i zonave funksionale sipas 5 varianteve të propozuara më sipër, u pasua me një 

analizë e detajuar e kostove dhe përfitimeve për çdo zonë funskionale në periudhën 

afatshkurtër dhe afatgjatë (analiza e detajuar është përfshirë si aneks i këtij relacioni). 

Rezultate e raportit të zonave funksionale u konfrontuan me raporte të ngjashme të hartuara 

nga organizatat e shoqërisë civile. Nga ky krahasim rezulton se: 

 Aplikimi i metodologjisë së zonave funksionale në variantin (57 dhe 63) përputhet 

edhe me propozimin për ndarjen administrativo-territoriale, të propozuar nga projekti 

zviceran DLDP, që aplikoi të njëjtën metodologji për qarkun Durrës, Lezhë, Dibër, 

Kukës dhe Shkodër. 

 Gjithashtu të 5 variantet u krahasuan edhe me propozimin për ndarjen administrativo-

territoriale të propozuar nga projekti OJF Shtetiëeb, ku në disa raste u gjetën pika të 

përbashkëta si psh., në rastin e bashkisë Belsh apo bashkisë Prrenjas. 

Të 5 variantet ju nënshtruan gjithashtu një vlerësimi të pavarur nga profesorët zviceranë të 

angazhuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SCO), të cilët analizuan të 5 variantet me të 

dhënat e Censusit 2011, analizë e cila konfirmoi se varianti me 39 dhe 47 zona funksionale 

përmbushin më mirë konceptin e funksionalitetit midis 5 varianteve të paraqitura
5
. 

Të 5 variantet si më sipër, ju paraqitën Komisioni Parlamentar për Reformën Administrativo- 

Territorale nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore. 

Komisoni me vendimin Nr. 4 datë 22 maj 2014 miratoi variantin 39/47. Ky  variant ju 

nënshtrua një procesi  të gjerë konsultimi publik prej gati 2 muajsh (shiko kapitullin për 

informimin e publikut dhe konsultimin publik).  

Në përfundim më datë 17 korrik 2014, Komisioni me Vendimin nr.5 dt.17.7.2014, miratoi 

përfundimisht variantin e hartës  me 61 Bashki, pasi pranoi argumentet dhe propozimet e 

ardhura nga  NJQV-të si dhe propozimet e partisë PDIU.  

Vendimi nr.5 dt17.7.2014 i Komisionit për miratimin e variantit përfundimtar me 61 bashki 

ja përcolli për mendim, bazuar në nenin 68 pika 2 e ligjit nr.8652 datë 31.7.2000 “Për 

                                                           
5
 Schuler.M.,Jarne.A., “Use of Census 2011 Results in View of Ongoing Reforms”, 23.05.2014, Tirana 



55 

 

organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore në Shqipëri” me ndryshime, Këshillit të 

Ministrave. 

Këshilli i Ministrave në mbledhjen e datës 22 korrik 2014, shprehu mendimin pozitiv “pro” të 

variantit me 61 bashki, me argumentet dhe sugjerimet përkatëse. 

Më poshtë paraqitet harta administrativo-territoriale me 61 bashki. 
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iv. Përfitimet nga zbatimi i reformës administrativo-territoriale me 

metodologjinë e zonave funksionale 
Bashkimi i njësive të qeverisjes vendore në një zonë funksionale do të rezultojë veçanërisht 

në optimizimin e shpenzimeve administrative dhe atyre operative. 

Në nivel funksionesh drejtuese/politike për njësitë e suprimuara parashikohet të pushojnë së 

ekzistuari këto pozicione: Kryetari dhe N/Kryetari i Bashkisë/Komunës, Sekretarët e 

Kryetarëve për NJQV, Sekretarët e Këshillave të Bashkive/Komunave për NJQV. 

Në nivel funksionesh administrative parashikohet të shkohet drejt qendërzimit të funksioneve 

mbështetëse (financë, jurist, topograf, inxhinier etj) në njësinë qendër të njësisë së re vendore 

duke bërë që nëpërmjet parimit të ekonomisë së shkallës të kryhet i njëjti shërbim në qendër 

por me një numër shumë më të vogël punonjësish se sa totali i këtyre punonjësve në çdo njësi 

vendore ekzistuese.  

Qendërzimi i këtyre funksioneve mund të përballohet nga zyrat aktuale të njësive që do të 

fuqizohen, duke maksimizuar efiçencën e stafit ekzistues të tyre ose me shtesa (një ose dy 

punonjësish për njësi)  në varësi të ngarkesës së re. Me tej, mund të parashikohet reduktimin 

e një kategorie pozicionesh mbështetëse si shofer, pastrues, roje, etj. 

Rritje efiçence administrative pritet edhe në zyrat e planifikimit urban dhe të administrimit të 

territorit. Me qendërzimin e këtij funksioni në qendrën e zonës së re funksionale do të 

shfrytëzohet eksperienca më e mirë dhe do të evitohet mbivendosja me staf në këto funksione 

në NJQV. 

Bashkitë e reja do të detyrohen me ligj që të sigurojnë ofrimin në territoret e 

bashkive/komunave ekzistuese të përthithura disa nga shërbimet të cilat nuk mund të ofrohen 

në mënyrë qendrore si p.sh gjendjen civile, shpërndarjen e ndihmës ekonomike, mbledhjen e 

taksave, inspektimin e territorit, mirëmbajtje, grumbullim tarife për shërbim ujësjellës 

kanalizime atje ku nuk ka SHAUK, etj. Këto shërbime do të ofrohen në ambjentete aktuale të 

godinave ekzistuese të zyrave komunës apo bashkisë. Përllogaritjet janë kryer që administrata 

e mbetur në këto zyra të jetë rreth 30 – 40% të administratës aktuale vendore.  

Analiza sugjeron se nga bashkimi i njësive të qeverisjes vendore, impakti i llogaritur në 

efiçencën administrative si më sipër, mund të shkojë rreth 80% - 90% e kostove të personelit 

dhe rreth 20% - 30% e shpenzimeve të tjera operative në njësitë që suprimohen, sipas një 

analize të dy qarqeve pilot Kukës dhe Elbasan.   

Megjithatë përllogaritjet e përfshira në raportin e zonave funskionale kanë ruajtur një skenar 

më konservator sesa sugjerimi i analizës më sipër, duke projektuar një përllogaritje në nivelin 

e 60 – 70% të efiçencës në mirëadministrimin e kostove të personelit dhe deri në 10% të 

kostove të tjera operative në njësitë që suprimohen, duke parashikuar se veçoritë e relievit 

dhe nevojave të vendit mund të ndryshojnë në varësi të njësive të ndryshme. 
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Përllogaritjet e mësipërme janë gjithashtu në harmoni edhe me  rastet analoge të llogaritura 

në literaturën dhe praktikën ndërkombëtare, e cila konfirmon se madhësia optimale për 

arritjen e efiçencën së shërbimeve publike, është tek njësitë vendore me popullsi nga 25,000 

banorë deri në 250,000 banorë (McKinlay Douglas Limited, 2006; Holzer et al.,2009). 

Megjithatë, duhet të theksohet se eficenca administrative është një projeksion i llogaritur i cili 

do të verifikohet në praktikë nëpërmjet zbatimi konkret pas reformës territoriale,  e cila pritet 

të sjellë efekte të tjera pozitive në administrimin e burimeve në mënyrë të integruar, aksesin 

në kapacitete njerëzore më të kualifikuara, shpërndarje më të drejtë të të ardhurave nga taksat 

e banorëve dhe orientim të financimeve shtetërore aty ku kanë impaktin më të madh.  

Në veçanti, organizimi sipas zonave funksionale pritet të sjellë efekte pozitive në disa 

drejtime për qeverisjen vendore.  

Përfitimet janë trajtuar në përfitime të përgjithshme që vijnë si rezultat i shtrirë në kohë si dhe 

përfitimet direkte që vijnë në mënyrë menjëhershem si rezultat i optimizimit të kostove 

administrative dhe operative si më poshtë: 

 Racionalizimin e burimeve njerëzore dhe financiare, me qëllim rritjen e cilësisë së 
qeverisjes në nivel vendor dhe në reduktim apo keqpërdorim të burimeve dhe aseteve. 

 

 Rritje të ofertës publike qoftë në rritje të cilësisë së shërbimeve shumë të rëndësishme 

të tilla si ujësjellësat dhe kanalizimet, infrastruktura rrugore, transporti publik, 

menaxhimi i integruar mbetjeve por edhe të kapacitetit investues vendor si në vlerë 

absolute të investimit ashtu edhe në rritjen e efiçencës së investimeve publike 

vendore. 

 

 Rritje të efiçencës së përdorimit të parave publike si rezultat i mundësisë për të 

planifikuar zona të reja zhvillimi atje ku ka potencial dhe për të kufizuar zhvillimet në 

zona ku kostoja e shtetit është tepër e lartë përkundrejt ruajtjes së vlerave historike 

apo traditës së zonës. 

 

 Hapësirën e nevojshme për të krijuar skema ekonomike të zhvillimit të biznesit të 

vogël dhe të mesem si dhe një klimë më miqësore ndaj tij, në një harmozim të 

kërkesës për konsum dhe punësim me ofertën tregtare të orientuar nga sektori publik 

vendor. 

 

 Mundësinë e planifikimeve ekonomike vendore në territore më të medha, duke ofruar 

zona të caktuara ekonomike, me infrastrukturën e nevojshme për të tërhequr 

investime. 

 

 Ndarja e re administrativo-territoriale do të krijojë mundësinë e rishpërndarjes së 

ofertës publike vendore duke ulur pabarazitë e krijuara të komuniteteve në zonat 

rurale përkundrejt atyre të zhvilluara urbane.   

 

 Rritjen e kapacitetit planifikues për zhvillim ekonomik dhe social jo vetëm si rezultat 

i rritjes së kapaciteteve njerëzore por edhe të potencialit për të integruar në një territor 

më të gjerë nevojat për strehim dhe punësim duke maksimizuar potencialet territoriale 

sipas karakteristikave të zonave.  
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 Sinergji të nevojës për zhvillim bujqësor në zonat rurale me një përgjigjje të kërkesës 

për konsum në zonat urbane nëpërmjet krijimit të instrumentave vendore të zhvillimit 

si tregje lokale vendore, pika të grumbullimit të produkeve bujqesore dhe blektorale 

etj. 

 

 Parashikueshmëri dhe qëndrueshmëri fiskale dhe financiare e buxheteve lokale, që 

ndikon në uljen e riskut financiar të buxhetit publik. 

 

 Rritje të kapaciteteve administrative do rezultojë në rritjen nga 5% deri në 10% të të 

ardhurave vendore. 

 

 Rritje në nivelin nga 10% deri në 20% të shpenzimeve vendore si pasojë e 

racionalizimit të kostove dhe mirëadministrimit të buxhetit. 

 

 Modernizim dhe ulje e kostove të shërbimeve utilitare për furnizimin me ujë, 

menaxhimin e mbetjeve, mirëmbajtjen e rrugëve dhe godinave të shkollave. 

 

 Mundësi për absorbimin më të mirë të financimeve nga fondet e projekteve të huiaja 

dhe fondeve IPA. 

 

 Uljen e ngarkesës fiskale dhe procedurave për bizneset që sjellin klimë më të mira 

biznesi. 

 

 Uljen e kostove të prokurimeve publike për biznesin. 

 

 Uljen e kostove të punëve publike si pasojë e prokurimeve të integruara në nivel lokal 

(kontrata më të mëdha). 

 

 Në total nga aplikimi masave të mësipërme dhe nga optimizimi i kostove 

administrative dhe operative pritet një efekt financiar pozitiv në periudhën afatmesme 

në vlerat 3 deri në 6 miliardë lekë në vit në buxhetin vendor. 

 

VIII. INFORMIMI I PUBLIKUT DHE PROCESI I KONSULTIMIT PUBLIK 

Kuadri ligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë vendos detyrime specifike për procesin e 

konsultimit publik dhe marrjes së mendimeve dhe opinonet nga komunitetet vendore, grupet 

e interesit dhe njësitë e qeverisjes vendore, për çështjen e ndarjes administrative-territoriale, 

si më poshtë: 

 Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 108 pika 2 shprehet se “Ndarjet administrativo-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore caktohen me ligj mbi bazën e nevojave e të 

interesave të përbashkët ekonomikë dhe të traditës historike. Kufijtë e tyre nuk mund 

të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to”; 
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 Karta Evropiane e Vetqeverisjes Lokale në nenin 5 shprehet se “Për çdo ndryshim të 

kufijve territoriale vendor, bashkësive vendore përkatëse duhet tu merret mendimi 

paraprakisht, po qe nevoja, me anë referendumi, aty ku e lejon ligji.”, duke ndjekur 

specifikimet e neneve 67- 68 të  ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore”. 

Detyrimet e vendosura nga Kushtetuta dhe nga Karta Evropiane për Vetëqeverisjen Vendore, 

specifikohen në detaje nga ligji nr.8652 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”.  

Ky ligj detajon edhe  kategorinë e subjekteve të cilat duhet të shprehen dhe konsultohen mbi 

ndarjen administrative-territoriale si dhe mënyrat dhe mjetet sesi duhet tu merret mendimi 

këtyre subjekteve, si më poshtë: 

Neni 67 shkronja b), c) dhe ç) 

“Propozimi për riorganizimin e një ose më shumë njësive të qeverisjes vendore, për çdo rast 

të veçantë, i paraqitet Kuvendit së bashku me këto fakte dhe argumente: 

d) Mënyrat dhe materialet ose dokumentet e përdorura për informimin e publikut mbi 

riorganizimin dhe çështjet që lidhen me të. 

 

e) Mendimin e popullatës që banon në njësitë e qeverisjes vendore që do riorganizohen, 

si dhe mendimin “pro” dhe “kundër” këtij riorganizimi, sipas çdo rasti të veçantë nga 

subjekte ose grupe të interesuara drejtpërdrejt ose jo-drejtpërdrejt në këtë riorganizim. 

ç)  Mënyrat e marrjes së mendimeve në mbledhje të hapura, seanca këshillimi me publikun, 

degjime  publike, sondazhe opinioni të çertifikuara nga organe kompetente ose qëndrim i 

shprehur  nëpërmjet referendumit vendor ose në ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme dhe të 

besueshme. 

Ndërsa në nenin 68 sanksionohet detyrimi për të shprehur mendim me shkrim nga organet e 

qeverisjes vendore brenda afatit prej 60 ditësh, si më poshtë: 

Neni 68 

1. Këshillat komunalë, bashkiakë dhe të qarqeve, që janë të përfshira drejtpërdrejt në 

riorganizim, si dhe kryetarët e tyre japin mendimin e tyre zyrtar dhe nëse ka, edhe 

mendimin “kundër” të një pjesë të këshilltarëve të këshillit përkatës. 

2. Këshilli i Ministrave, kur ky i fundit nuk është propozues dhe institucione të tjera 

shtetërore qëndrore që nuk varen nga Këshilli i Ministrave, të interesuara për 

riorganizimin përkatës, japin mendimin e tyre të argumentuar “pro”ose “kundër” ose 

“abstenim” ndaj këtij riorganizimi. 

3. Organet e mësipërme japin mendimin brenda 60 ditësh nga marrja e kërkesës për 

shprehje mendimi nga ana e propozuesit. 

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale dhe Ministri i 

Shtetit për Çështjet Vendore, me mbështetjen e projektit STAR dhe UNDP kanë përdorur një 
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sërë instrumentesh për procesin e informimit publik si dhe një fushatë të gjerë të konsultimit 

publik dhe marrjes së mendimeve. 

i. Instrumentet e informimit publik të përdorura 

 Që nga tetori 2013 është krijuar një portal informati i reformës administrativo-

territoriale www.reformaterritoriale.al,  deri më datë 14.7.2014 ka pasur një fluks 

mesatar prej 126 personash në ditë dhe në total është vizituar prej 34833 personash. 

 Që nga janari 2014 janë përdorur mediat sociale ( tëitter dhe facebook) që kanë pasur 

në total 2471 vizitorë. 

 Të gjitha takimet e hapura për konsultimin publik janë pasqyruar dhe regjistruar në 

kanalin zyrtar të reformës administrative-territoriale, në youtube me 537 vizitorë. 

 Në periudhën mars-korrik 2014, janë shpërndarë 10000 fletëpalosje informuese për të 

dyja raundet e konsultimeve. 

 Në periudhën maj-korrik 2014, janë transmetuar 3 spote televizive informuese të 

ndryshme në 10 televizionet kryesore, të trasmetuara 240 herë si dhe 60 herë të 

transmetuara në radio. 91,3% e popullsisë e kanë parë një nga spotet televizive të 

paktën një herë dhe 73,4% e kanë parë të paktën tre herë. 

 Në periudhën qershor-korrik 2014, në gazetat dhe revistat kryesore është botuar 32 

herë posteri informues për  RAT.  Informacioni i këtij posteri ka arritur të përçohet tek 

49% e popullsisë. 

 Që nga shtatori 2013 janë publikuar rreth 3100 artikuj mbi reformën administrativo-

territoriale, ku këtu numërohen intervista dhe dalje publike të Ministrit të Shtetit për 

Çështjet Vendore, si dhe shkrime dhe raportime të gazetarëve, opinionistëve, 

politikanëve etj.,  që janë botuar në mediat e shkruara në shtypin e përditshëm (gazeta 

dhe revista). 

ii. Konsultimi publik 

Për marrjen e mendimit të popullatës, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit sipas shkronjës 

c) dhe ç) të nenit 67 të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” janë 

përdorur të gjitha mënyrat e parashikuara në ligj, si mbledhjet e hapura, seanca konsultimi, 

dëgjesa publike dhe 1 sondazh kombëtar. 

Konsultimet me shoqërinë civile  

Për procesin e marrjes së mendimit të popullatës, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit 

sipas nenit 67 shkronja c) dhe ç): 

 Në periudhën mars-prill 2014, është zhvilluar raundi i parë i konsultimit publik me 

takime të hapura konsultuese për kriteret teknike të ndarjes së re administrative-

territoriale. Këto takime janë organizuar nga MÇV me mbështetjen e projektit STAR 

që administrohet nga UNDP dhe gjithsej janë zhvilluar 13 takime në të cilat kanë 

marrë pjesë 1218 pjesëmarrës në total. Të gjitha takimet janë transmetuar direkt në 

portalin online të reformës administrative-territoriale si dhe ka pasur një mbulim të 

http://www.reformaterritoriale.al/
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gjerë mediatik (bashkëlidhur janë materialet e plota të dokumentimit të secilit takim 

përfshi proceverbalin e plotë të takimeve). 

 

 Në periudhën prill-maj 2014, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën 

Administrativo-Territoriale ka zhvilluar 8 dëgjesa publike me përfaqësues të 

qeverisjes vendore dhe shoqatave të të zgjedhurve vendor, shoqërisë civile, 

organizatave ndërkombëtare dhe insititucioneve të pavarura kushtetuese. Në total në 

këto dëgjesa kanë marrë pjesë 75 pjesëmarrës. Të gjitha takimet janë transmetuar 

direkt në televizione si dhe procesverbalet janë zbardhur online (bashkëlidhur janë 

materialet e plota të dokumentimit të secilit takim përfshi proceverbalin e plotë të 

takimeve). 

 

 Në periudhën maj-korrik 2014 është zhvilluar raundi i dytë i takimeve konsultuese për 

variantet e ndarjes e miratuar nga Komisioni me 39/47 njësi vendore. Gjithsej janë 

zhvilluar 42 takime, me 1785 pjesëmarrës.  Në takime është shpjeguar procesi i 

reformës dhe metodologjia e përdorur si dhe propozimi i ndarjes me 39/47 njësi 

vendore me përfitimet konkrete për çdo njësi të re vendore.    

 

Takimet konsultuese nëpërmjet projektit STAR janë zhvilluar nga 4 organizata jofitimprurëse 

kombëtare, që janë përzgjedhur në një proces konkurimi nga PNUD për të kryer raundin e 

dytë të konsultimeve të pavarura me grupet e interesit, shoqërinë civile dhe bizneset. Këto 

organizata janë: Instituti për Kërkime Urbane (URI) që ka zhvilluar takimet konsultuese për 

Qarkun e Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe Korçës; Partnerët Shqipëri (PSH) që kanë zhvilluar 

takimet konsultuese për qarqet e Beratit, Fierit, Vlorës dhe Gjirokastrës si dhe Instituti për 

Politika Publike dhe Private (IP3) që ka zhvilluar takimet konsultuese për qarqet Shkodër, 

Kukës, Lezhë dhe Dibër. Gjithsej këto organizata kanë kryer 37 takime konsultuese 

(bashkëlidhur janë materialet e plota të dokumentimit të secilit takim).  

Organizata e 4 që është angazhuar në procesin e konsultimeve ka qenë Konfindustria e cila ka 

organizuar 5 takime me bizneset si një grup specific interesi, si dhe ka organizuar një anketim 

me 145 biznese, të dhënat dhe përfundimet e të cilit janë bashkëlidhur.   

Përfundimet konkluduese nga takimet me shoqërinë civile dhe grupet e interesit në të 12 

qarqet janë si më poshtë: 

 Shumica e shoqërisë civile mbi 90% e saj mbështet reformën adminstrative-

territoriale si një reformë e domosdoshme; 

 Ndarja e propozuar prej 39/47 është pranuar përgjithësisht, por në qarqe të caktuara 

është shprehur mendimi për zgjerimin e kësaj harte me më shumë njësi vendore  sesa 

ato të propozuara në variantin 39/47; 

 Reforma Administrativo-Territoriale duhet të shoqërohet me rishpërndarjen e 

funksioneve dhe kompetencave për qeverisjen vendore duke thelluar decentralizimin. 

 

Përfundimet konkluduese nga 5 takimet e biznesit dhe anketimi i bizneseve janë si më poshtë: 

 

 RAT vlerësohet si domosdoshmëri për tu kryer nga 92% e bizneseve; 

 

 Bashkëpunimi PPP në shërbimet publike të njësive vendore vlerësohet nga 75% e 

bizneseve se do të rritet në njësi vendore më të medha nga pikëpamja hapësinore dhe 
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numrit të popullsisë. Domosdoshmëria e kalimit në ekonomi shkalle për shërbimet 

publike vendore; 

 

 Varianti 1 i projektit të hartave të paraqitura vlerësohej nga bizneset me 36.5% të 

votave. Varianti 2 gëzonte 30.5% të mbështetjes. Variantet 4, 5 nuk merrnin asnjë 

votë; 

 

 72% e bizneseve vlerësuan se RAT duhet të shoqerohet me rishpërndarje të 

përgjegjësive pushtet qendror-pushtet vendor; 

 

 89% të bizneseve e vlerësojnë shumë dobët dhe dobët cilësinë e shërbimeve që marrin 

sot nga qeverisja vendore, 11 % e vlerësojnë mirë kryerjen e shërbimeve dhe 0% pra 

asnjë biznes nuk e vlerëson shumë mirë kryerjen e shërbimeve. 

 

Të gjitha takimet janë transmetuar direkt në portalin online të reformës administrative-

territoriale si dhe ka pasur një mbulim të gjerë mediatik (bashkëlidhur janë materialet e plota 

të dokumentimit të secilit takim). 

 

Marrja e mendimeve të komunitetit 

 

Për marrjen e mendimeve të komunitetit është përdorur instrumenti i sondazhit kombëtar me 

një kampion prej 16000 të intervistuarish. Ky sondazh renditet si sondazhi më i madh 

kombëtar i kryer ndonjëherë në Shqipëri. 

 

Rezultatet e sondazhit kombëtar raportojnë për një mbështetje të reformës adminstrativo-

territoriale të mbi 50% të të anketuarve. Pyetjeve për propozimin konkret 39/47 shumica ë të 

anketuarve u përgjigj PRO mbështetjes së variantit me 39 zona funksionale. 

 

Përmbledhja ekzekutive e sondazhit dhe rezultatet e tij do të publikohen javën e ardhshme.  

 

Mendimet e shprehura nga NJQV-të mbi reformën  

 

Organet e njësive të qeverisjes vendore, në zbatim të nenit 68 pika 1 dhe 3, të ligjit 8652 datë 

31.7.2000, japin mendimin e tyre zyrtar me shkrim mbi propozimin për riorganzimin 

administrativo-territorial, brenda 60 ditëve nga marrja e kërkesës. 

 

Komisioni i Posaçëm Parlamentar, pas miratimit më datë 22 maj 2014, të variantit të ndarjes 

administrativo-territoriale me 39/47 njësi të qeverisjes vendore, ngarkoi Ministrin e Çështjeve 

Vendore për të kërkuar mendimin zyrtar mbi këtë variant, nga të gjithë kryetarët e bashkive 

dhe komunave si dhe këshillave të bashkive dhe komunave.  

 

Ministri për Çështjet Vendore me shkresën përcjellëse nr.2068 datë 23 maj 2014, i dërgoi 

propozimin konkret të riorganizimit për secilën njësi të qeverisjes vendore sipas variantit 

39/47 të gjithë kryetarëve të bashkive dhe këshillave të bashkive si dhe kryetarëve të 

komunave dhe këshillave të komunave, në total 746 organeve vendore të nivelit të parë 

bashki/komunë. 
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Deri më datë 22.7.2014, nga totali prej 373 bashki dhe komuna, kanë kthyer përgjigje 286 

NJQV ose 76% e numrit të përgjithshëm të bashkive dhe komunave në vend, në emër të të 

cilave janë shprehur ose kryetari i njësisë vendore ose këshilli ose të dyja organet së bashku.  

 

Gjithsej janë 393 përgjigje zyrtare të ardhura nga 263 kryetarë bashkish dhe komunash si dhe 

nga 130 këshilla të bashkive dhe komunave. Pra gjithsej kanë shprehur mendimin zyrtar 

52,5% e totalit të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të bashkive dhe komunave në vend. 

Nga shqyrtimi në detaje i përgjigjeve të ardhura dhe pas marrjes në konsideratë nga ana e 

komisionit të mendimeve të ardhura rezulton se: 

 

 160 kryetarë të bashkive dhe komunave si dhe këshilla të bashkive dhe të komunave 

kanë kthyer përgjigje pozitive (PRO) ndaj variantit të propozuar 39/47. 

 

 56 kryetarë të bashkive dhe komunave si dhe këshilla të bashkive dhe të komunave 

janë shprehur për një ndarje tjetër nga varianti i propozuar 39/47, duke dhënë 

propozime konkrete për riorganizimin e njësive të tyre vendore. Komisioni pas 

vlerësimit të këtyre propozimeve dhe argumenteve, vendosi ti pranojë këto propozime 

dhe mbi bazën e tyre të miratojë variantin me 61 bashki. 

 

 41 kryetarë të bashkive dhe komunave si dhe këshilla të bashkive dhe të komunave 

janë shprehur për një ndarje tjetër nga varianti i propozuar 39/47, duke mbështetur në 

parim reformën administrative-territoriale në variantin me mbi 60 njësi vendore.  

 

 58 kryetarë të bashkive dhe komunave si dhe këshilla të bashkive dhe të komunave 

janë shprehur kunder variantit te propozuar duke dhënë argumenta përkatës në 

mbështetje të kundërshtimit të tyre. Nga shqyrtimi i përgjigjeve të tyre Komisioni 

vlerësoi se argumentat që kanë dhënë nuk janë të mbështetura në kriteret e miratuara 

ose janë shumë përgjithësues dhe jo konkrete, duke vlerësuar për të mos i marrë në 

konsideratë. 

 

 78 kryetarë të bashkive dhe komunave si dhe këshilla të bashkive dhe të komunave 

janë shprehur kunder variantit te propozuar 39/47, duke mos dhënë asnjë lloj 

argumenti.  

 

 

Në vlerësimin përfundimtar sipas kategorizimit më sipër të mendimeve të ardhura, statistikat 

përmbledhëse të mendimeve të ardhura nga organet e njësive të qeverisjes vendore 

klasifikohen si më poshtë: 

 

 257 përgjigje të kryetarëve të bashkive dhe komunave si dhe këshillave të bashkive 

dhe të komunave (ose 66,5% e totalit të përgjigjeve të ardhura) konsiderohen si 

mendime PRO. (Nga të cilat 160 shprehen PRO që në fillim, 56  konsiderohen PRO 

pas marrjes në konsideratë të argumentave të tyre dhe 41 konsiderohen PRO në 

mbështetje të reformës); 

 

 136 përgjigje të kryetarëve të bashkive dhe komunave si dhe këshillave të bashkive 

dhe të komunave (ose 33, 5% e totalit të përgjigjeve të ardhura) konsiderohen si 

mendime KUNDËR. (Nga të cilat 57 përgjigje me argumente të bazuara. Ndërsa 78 

janë përgjigje që nuk kanë sjellë asnjë argument).   
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Në mënyrë më të detajuar të dhënat e mësipërme janë kategorizuar sipas organeve që kanë 

kthyer përgjigje, sipas qarqeve dhe sipas subjektit politik. 

 

 

Mendimet e NJQV-ve PRO/ KUNDËR sipas ndarjes në qarqe. 

 

 

Mendime e NJQV-ve PRO/ KUNDËR sipas përkatësisë politike 
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Mendime PRO/ KUNDËR sipas ndarjes kryetarë të bashkive/komunave dhe këshilla bashki/komunë 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kryetarë Këshilla

PRO

KUNDЁR 



66 

 

IX. RREGULLIMI I ÇËSHTJEVE FINANCIARE, PASURORE DHE 

DETYRIMEVE  
 

Ligji nr. 8652 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” me 

ndryshime, në nenin 67 shkronja e), vendos detyrimin për parashikimin e mënyrave për 

rregullimin e çështjeve financiare, pasurore dhe të detyrimeve të njësive të riorganizuara, në 

kuadrin e ndarjes së re administrativo-territoriale.  

 

Ndërkohë po në këtë ligj në nenin 70, specifikohet detyrimi i organeve të reja të qeverisjes 

vendore si dhe organeve të tjera shtetërore për të marrë masat për funksionimin normal të 

njësive të qeverisjes vendore pas riorganizimit administrativ dhe territorial si dhe garantimin 

e  kryerjes së shërbimeve bazë për popullatën në periudhën tranzitore. 

 

Në këtë kontekst, përgjatë periudhës tranzitore është parashikuar marrja e masave në 

përmbushje të kërkesave të nenit 69 shkronja e) dhe nenit 70 të ligjit nr. 8652 datë 31.7.2000 

“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” me ndryshime. Menjëherë sapo 

projektligji “Për ndarjen adminstrativo-territoriale” të hyjë në fuqi, do të fillojë procesi i 

vlerësimit dhe inventarizimit të aseteve dhe detyrimeve të NJQV-ve aktuale sipas procesit të 

mëposhtëm: 

 

Vlerësimi/inventarizimi i burimeve dhe aseteve të NJQV-ve aktuale  

 

Nga 373 NJQV, që janë aktualisht parashikohet që ndarja e re të jetë me 61 bashki. Një 

konsolidim administrativ i tillë përfaqëson shkrirjen e mesatarisht 6-7 NJQV-ve aktuale në 

një njësi të re. Pavarësisht faktit se NJQV-të e reja janë menduar të ruajnë praninë gjeografike 

të NJQV-ve të vjetra më të vogla nëpërmjet emërimit të administratorëve lokalë dhe krijimit 

dhe mirëmbajtjes së zyrave për realizimin e shërbimit në këto zona, NJQV-të e reja do të 

mbajnë përgjegjësi të plotë për menaxhimin e burimeve njerëzore, të kapitalit dhe atyre 

financiare brenda territoreve të tyre. 

 

Në këtë drejtim, do të kryhet sa më shpejt një vlerësim/inventarizim gjithëpërfshirës për 

gjendjen aktuale të punëve për secilën NJQV aktuale, me qëllim që të krijohet një panoramë e 

qartë e njësive vendore që do të shkrihen dhe problemeve që duhen trajtuar në tërësi si edhe 

për të krijuar disa specifika që kanë të bëjnë me çdo NJQV të re. Veprimtaritë në kuadrin e 

vlerësimit/inventarizimit do të përfshijnë, aspektet e mëposhtme: 

 

 Situatën financiare të njësive vendore të prekura;  

 Vlerën dhe gjendjen e aseteve;  

 Nivelin e zhvillimit të sistemit të punës (si gjendja dhe politika e IT-së, arkivat dhe të 

dhënat, magazinat dhe depot, sistemet për menaxhimin e mbetjeve, etj.);  

 Listën e procedurave ligjore në zhvillim dhe ndonjë veprim ligjor të mundshëm;  

 Nivelin e zhvillimit të kontratave, kontratave të qirasë, marrëveshjeve në fuqi;  

 Situatën e stafit, kualifikimet e tyre dhe marrëveshjet kontraktuale;  

 Politikat dhe planet ekzistuese të zhvillimit dhe zhvillimi i tyre i mundshëm; dhe  

 Çdo çështje tjetër të rëndësishme ose të diskutueshme.  

Të gjitha këto elemente dhe të tjera do të integrohen në një plan specifik për zbatimin faktik 

të bashkimit të NJQV-ve, ndërtimi i të cilit duhet të bëhet sipas disa procedurave dhe 

udhëzimeve të qarta administrative, funksionale dhe ligjore nga ana e organeve qendrore 

specifikisht nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore. 
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Rregullimi i çështjeve  të sistemeve financiare  

 

Inventarët e pasurive dhe kapitalit do të duhet gjithashtu të konsolidohen në një sistem të 

vetëm. Është e mundur që secila njësi e qeverisjes vendore do të ketë qasje të ndryshme në 

kategoritë e pasurive dhe të përdorë metoda të ndryshme që do të duhet të standardizohen.  

 

Si pjesë e pasurive fizike, disa prej njësive të qeverisjeve vendore në proces bashkimi mund 

të kenë magazina, depo për materiale të papërpunuara ose pajisje të përdorura për ofrimin e 

shërbimeve të ndryshme publike. Një pjesë e planifikimit të kryerjes së procesit të shkrirjes 

do të përfshijë përcaktimin e nevojave të qeverisjeve të reja vendore në lidhje me asetet 

qarkulluese dhe bazën e tyre.  

 

Një element tjetër të cilit do t’i kushtohet vëmendje janë ambientet fizike të zyrave në të 

gjitha NJQV-të e vjetra në proces bashkimi, si dhe kërkesat e përditësuara për ambjente për 

funksionet e ndryshme, të vjetra dhe të reja, që do të kërkohen për funksionimin e NJQV-e të 

reja. Me përcaktimin e strukturës së re organizative, NJQV-ja e re do të jetë në një pozicion 

më të mirë për të përcaktuar kërkesat për ambjentet fizike.  

 

Integrimi i sistemeve financiare do të jetë prioritet kyç dhe do të kërkojë trajtim të 

kujdesshëm gjatë një afati kohor të paracaktuar nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Financave si 

ministria përgjegjëse për menaxhimin e sistemeve financiare.  

 

Gjatë përgatitjes për integrimin e sistemeve të ndryshme financiare në një të vetëm do t’i 

kushtohet vëmendje e veçantë rishikimit dhe shqyrtimit të çështjeve të mëposhtme të 

mundshme jo-përjashtuese:  

 

 Miratimit të një pasqyre llogarish standarde dhe të unifikuar;  

 Konsolidimit të taksave të zbatueshme vendore; 

 Harmonizimit të burimeve të të ardhurave; 

 Harmonizimit të tarifave dhe komisioneve të zbatueshme të shërbimit; 

 Konsolidimit të borxheve dhe huamarrjes së mundshme vendore. 

 

Ky aspekt i menaxhimit financiar do të duhet të ndjekë praktikat kombëtare të kontabilitetit, 

si dhe procedurat dhe rregullat përkatëse të nxjerra nga Ministria e Financave. Për këtë çështje, 

asistencë teknike do të ofrohet në kuadër të projektit STAR. 

 

Trajtimi i problemeve ligjore  

 

Procesi i bashkimit do kërkojë gjithashtu një vlerësim tërësor të aspekteve dhe masave ligjore 

në fuqi në secilën NJQV në proces bashkimi, me qëllim identifikimin e përgjegjësive dhe 

detyrimeve shtesë të transferueshme, si dhe të kostove që do të kenë NJQV-të e reja në lidhje 

me këto.  

 

Në kuadrin e vlerësimit ligjor duhet të ndërmerret një analizë e plotë e të gjitha kontratave të 

NJQV-ve në proces bashkimi, duke përfshirë kontratat për punët, mallrat, shërbimet dhe ato 

të punësimit. Në fakt, vlerësimi është një prej detyrave kryesore të fazës së 

vlerësimit/inventarizimit të përshkruar më sipër dhe do të kërkojë një përditësim të 

mëtejshëm kur të ndodhë realisht shkrirja. Rishikimi i hollësishëm i situatës së kontratave 
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garanton që NJQV-ja e re ka identifikuar detyrimet e saj ligjore dhe çështje të tjera me 

rëndësi në përmbajtje të kontratave, të cilat mund të kenë ndikim në veprimtaritë e ardhshme.  

 

Në përfundim vlerësohet se ky është një proces masiv, i kushtueshëm dhe gjithëpërfshirës, 

dhe Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore do të jetë institucioni lider, si ministri përgjegjëse, 

që të sigurojë gatishmërinë dhe bashkëpunimin e NJQV-ve ekzistuese si dhe ta kthejë këtë 

veprim në një detyrim për sa i përket masave përgatitore për zbatimin e reformës. Ndërsa 

nëpërmjet projekti STAR do të sigurohet asistenca financiare dhe teknike e kualifikuara për 

të mbështetur një qasje të strukturuar ndaj këtij veprimi në të 373 NJQV-të. 

 

X. PËRFUNDIME 

Reforma administrativo-territoriale është identifikuar si një nga prioritetet kyç të programit 

qeverisës 2013-2017, që synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike vendore 

nëpërmjet rritjes së efikasitetit të tyre, por edhe të aksesit të qytetarëve në shërbimet publike 

vendore si dhe fuqizimin e njësive të qeverisjes vendore, të cilat janë shumë të fragmentuara 

dhe jo-efikase në ofrimin e shërbimeve.  

Nevoja dhe avantazhet e një ndarje të re administrativo-territoriale, ashtu si argumetohet në 

detaje në raportin e përgatitur nga ekspertët teknikë, është njohur gjerësisht nga faktori i 

brendshëm politik, dhe i rekomanduar fuqishëm nga partnerët më të rëndësishëm 

ndërkombëtarë të Shqipërisë si dhe nga organizatat ndërkombëtare përfshirë Komisionin e 

BE-së dhe Këshillin e Evropës.  

Partnerët ndërkombëtarë, përkatësisht qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qeveria 

suedeze, qeveria zvicerane, qeveria italiane dhe PNUD-i, mbështetën zbatimin e reformës 

administrativo-territoriale nëpërmjet projektit STAR (asistencë teknike dhe financiare). 

Gjithashtu reforma u mbështet dhe nga OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës. 

Domosdoshmëria e kryerjes së reformës administrativo-territoriale dhe zgjedhjet vendore të 

vitit 2015, imponuan një agjendë dinamike të reformës, e cila falë mbështetjes së 

mazhorancës qeverisëse dhe partnerëve ndërkombëtarë u materializua në një nismë ligjore 

konkrete brenda afateve të parashikuara. 

 

Materializimi i kësaj nisme ligjore u krye mbi bazën e ekspertizës më të mirë vendase dhe të 

huaj përmes një proces transparent, gjithëpërfshirës dhe të hapur bashkëpunimi me të gjithë 

faktorët dhe aktorët politikë, qeverisjen vendore dhe grupet e interesit dhe komunitetet. Në 

përfundim të procesit të marrjes së mendimeve dhe konsultimit të komunitetit, 76% e NJQV-

ve ju përgjigjën zyrtarisht kërkesës për dhënie mendimi për ndarjen e re administrativo-

territoriale, duke vendosur një standart të ri në përfshirjen e njësive të qeverisje vendore në 

një proces kaq të rëndësishëm. Mbi 66,4% e përfaqësuesve të NJQV-ve që kanë kthyer 

përgjigje janë shprehur pro reformës dhe propozimeve të Komisionit. 

Në zbatim të dispozitave të Kushtetutës dhe ligjit organik të qeverisjes vendore, me 

mbështetjen e projektit STAR, u krye sondazhi më i madh kombëtar me një kampion 
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përfaqësues prej 16000 personave, për të marrë mendimin e komuniteteve për reformën 

administrativo-territoriale. Në përfundim të këtyre rezultateve mbi 67% e të intervistuarve u 

shprehën në mbështetje të reformës administrativo-territoriale. 

Përfitimet afatgjata të reformës administrativo-territoriale janë me një dobishmëri të lartë për 

komunitetet vendore, në drejtim të rritjes së cilësinë e shërbimeve publike vendore dhe 

moderinizimit tyre. Gjithashtu është llogaritur se nga mirëadministratimi dhe racionalizimi i 

kostove administrative dhe operative mund të përfitohen në një periudhë afatmesme nga 3 

deri në 6 miliardë lekë në buxhetet vendore. 

Fuqizimi i NJQV-ve me ndarjen e re administrativo-territoriale do të vendosë premisën bazë 

për të thelluar dhe zgjeruar decentralizimin e mëtejshëm të qeverisjes si dhe zgjerimin e 

autonomisë fiskale të njësive të qeverisjes vendore. 

Të gjitha argumentet e renditura në këtë relacion dhe anekset e bashkëlidhura janë baza mbi 

të cilën projektligji “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë” duhet të ketë mbështetjen dhe miratimin e deputetëve të Kuvendit 

të Shqipërisë. 
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XI. ANEKSET 
 

Anekset, si më poshtë të listuara gjenden në format të printuar bashkangjitur këtij relacioni. 

Aneksi 1 – Analiza e njësive të qeverisjes vendore 

Aneksi 1/1- Raporti i zonave funksionale 

Aneksi 2 – Procesi i informimit dhe konsultimit publik 

Aneks 3 – Mendimet e NJQV-ve 

Aneksi 4 – Raporti i sondazhit kombëtar 


